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NEMAŽINTI TAKSU 
Blumas Aplankys Anglijos Darbiečius; 

Marshall Bandė Sutaikyti Kiniečius 
("Draugo" specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas) 
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Kinijos respublikos ryto 
jaus pavojai dar nepašalinti 

Fergusson, kuriai stebuklin
gu būdu pasisekė išlikti vi-

ir gen. Maršalas kiekvieną įsai nesužeistai, atvykusi j 
dieną Tchang-Kai-Chekui į aerodromą tuoj telefonavo 
katro jo: 

—Vienintele viltis padary-
Kinijoje demokratišką 

savo namiškiams linkėda
ma Naujų Metų, bet apie 
katastrofą nepaminėjo nei 

evoliuciją, tai pakeisti gink- žodžio 
lus balsavimo lapeliais. Ne- Į T. W. A. bendroves eks-
duoti jokios teises ar tai i pertai atvyko į nelaimes vie-
vyriausybes partijai, ar ko- tą tirti katastrofos priežas-
munistų turėti ginklus. Ge- ! tį. Reikia pastebėti, kad šios 
neralinis nusiginklavimas į rūšies lėktuvai jau pavasa-
turįs būti padarytas tuojau I rj buvo keli sprogę ore ir 
ir tik tada kinų tauta tu
rėsianti ramybę. 

Jei pasisektų užbaigti^ ki
virčus su komunistais, tai 
būtų padarytas didelis žing
snis Kinijos taikingame gy
venime. Bet sovietai mato, 
kad tada jie prarastų visiš 

nekurį laiką jiems buvo 
draudžiama pakilti. Nejaugi 
tai būtų ta pati priežastis? 

Blumas Vyksta Pas 
Darbiečkis į Angliją 

Eina gandai, kad arti
miausiomis dienomis prancū 
zų vyriausybes pirmininkas 

Ugniagesiai kovoja liepsnas degančiame Northwest Airlines lėktuve, kuris iš ne
aukštai smogė į žemę ir užsidegė bandyda mas nusileisti Chicagos miesto aerodrome, 
trisdešimt septyni keleiviai ir keturių as menų r'gula išsigelbėjo. (Acme Telephoto) 

Ragina Pakelti Algas ir Sumažinti 
linas, Palaikyti Nuomų Kontrolę 

WASHINGTON, sausio 8. 
— Prez. Trumanas šiandien 
pasakė kongresui, kad di-

prie 86 panašių bylų patiek 
tų U. S. District teismui. 
Iš viso bandoma išieškoti 

dėsniam gerbūviui Ameri- $380,579,450 iš darbdavių. 
koje yra reikalinga žemes- CIO-UAW u n i j a užvedė 
nėa kainos, ir kad darbi- bylas prieš Chrysler Corp., 
ninkai neturėtų reikalauti Dodge Chicago skyrių už 
algų pakėlimų, kurie neleis 
kainoms kristi. Prezidentas 
pasiuntė kongresui ekono-

$33,000,000 21,000 darbinin
kų nuo 1942 m. sausio 1 
iki 1945 m. rugp. 14. Kitos 

minį pranešimą, kuriame jis | bylos buvo užvestos prieš 
taip pat sakė, kad krašto j American Car and Found-
ekonominiam gerbūviui jie , ry Co., Tuthill Spring Co., 
ta r i : Paasche Air Brush Co., 

Handy Button Machine Co. (a) pratęsti taksus jų 
karo meto aukštyje, (b) 
pratęsti nuomų kontrolę, 
(c) padauginti Sočiai Secu-
rity naudą, (d) pakelti mi-

ir Elwood fabriką, Kanka-
kee, 111. 

ką savo įtaką ir štai kodėl | Blumas vyks į Londoną pa 
jie palaiko ' 'Raudonąjį N a - ; ^ ^ ^ ^ a n g l ų d a r b i e 
poleoną" Mao, YennanG ko- j č i ų v y r įausybei ir kad dery-
munistų vadą, kuris kovoja j bose p i e t u s Vokietijos, o 
prieš Tchang-Kai-Cheko vy- • y p a d S a a r o k r a g t o reikalus, 
riausybę. Maskva bijo, kad i M a t paskutiniom dienom 
Kinija su 400 milijonais gy- a n g i 0-saksų. o taip pat ir 
ventojų nepakliūtų į ameri- vokįečių laikraščiai smarkiai 
kiečių įtaką. kritikavo prancūzus dėl jų 

Senatas Skubiai Užgyrė Gen. Marshall H M & » * » « ig _ w ^ 
I I • •• • I I I 1 L f I i ' ,^Y"W IVfllRKJ rai6S!inOJ a l g ų . v a ] a n ( j ų s t a tymą ap-Nommacija i YalsfyDes jekreioriiis JERUZALĖ sausio s - imti nauias grupes <« už-

! Oficialiai pranešta, jog po- j v e s t i toli numatantį namų 
WASHINGTON, sausio 8. j James F. Byrneso atsis- , įicijos-kariuomenės padary statybos programą ir (g) 

— Senatas šiandien vienbal- jtatydinimas iš valstybės ' t o j e kratoje Rishom le Zi- p r a ves t f naujus darbo įsta- sakė pradžios mokyklų mo-

Mokytojai Streikuos 
Nežiūrint Alau Kėlime 

Mokyklų tarybos prez. 
James B. McCahey vakar 

šiai užgyrė gen. George C. 
Marshallo paskyrimą k Ja
mes F. Byrneso vietą kaipo 
valstybes sekretorius. Ank
sčiau, 13 narių užsienių san-

sekretoriaus pareigų sudarė j o n k a i m e a n k g t į šj rytą su-
staigmeną pasaulio sostinė- , i m t a 1 8 ž y d ų Patikimi šal-
se šiandien, ir apgailestavi- j t i n i a i s a k ė penki jų esą va
rno pareiškimu maišėsi su i d a i T rg u n Zvai Leumi, žy-
nusistebejimuj Nežiūrint ko ! d u po^minėg organizacijos. 

tymus. 
Palaikyti N:iomų Lffsbas 
Svarbiausieji j Q praneši-

kytojai gaus $35 mėnesiui 
pakėlimą ir aukštesniųjų 
mokyklų mokytojai $25, 
galiojantį nuo sausio 1 d 

,mo punktai republikonų va4~ *įį& ̂ chel Sc©tt, aukštesnių-
tykių komitetas indorsavo |mentarų dėl to netikėto žy- ; T a m e kaime 10 dienų atgal 'domam kongresui buvo šie: jų mokyklų mokytojų klū-

Hų įtaką. kritikavo prancūzus dėl jų Marshallą toliau vykdyti |gio, beveik visur girdėjosi j v y k o v į enas trijų nuplaki- kraštas turi pagaminti 5 ;bo prezidentas sake, tačiau. 
iš rusų-amenkiečių lenk elgesio Saaro krašte, kiek ,Byrneso politiką santykiuo- užgyrimas gen. Marshallo .' kuriuose britų majoras i nuošimčius daugiau reik-• kad tas pranešimas nė kiek 
įavimasis galės dar la- | t a i Kex ia muitininku pasta- ' al1 0 wi™»ia irr*št«ifl naakvrimo toms nareicoms. ._ *____ __*—*_* u..„ x.. 

Šis 
tyniavimasis 
biau paryškėti, jei artimose j t y m ą a n t Vokietijos sienos H g ^ V a ^ d r a r ^ r į , T o ko 
dienose Kinija būsianti pn-1 i r pervežimą kai kuriu fab-
veista įsikišti į Indokinijos; r i k ų į§ Vokietijos į Saaro 
konfliktą, kur Maskva re- | kraštą. 
mia Ho Chi Minh vyriausy- Blumas stengsis išaiškin-
bę ir nori lyg replėmis sus- n ų "nesusipratimą" ir pa-
pausti Tchang-Kai-Cheką i š i ^ ^ ^ kad patys saariečiai 

reikalauja būti ekonomiškai šiaurės ir iš pietų. 

miteto pirmininkas, ragino 
greit užgirti nominaciją, 

. a , , a n o t jo p a rSSyE! «ž Versmą Sąmokslą 

paskyrimo toms pareigoms 

Vengrijoje Suėmė 22 

ir trys seržantai buv0 žy- menų šiais metais negu pra- nepakeičia 800 vyry; moky 
dų teroristų nuplakti atker- j eitais ir palaikyti darbin-
šijant už nuteisto žydo nu- į gumą rekordiniame aukšty-
plakimą. Įje, tačiau, žmonių pirkimo 

Palestinoje pasidarė ra- j jėga #ali nepalaikyti šių 
mu, neoficialiems rapor- j tikslų jei nebus greit sude-

tcHų1 nusistatymo sustrei
kuoti šiandien. 

Klubas pareiškė nuomo
nę, kad studentai pagerbs 
jų pikietavimo linijas, bet 
mokyklų vadovybė pareis-

sia-nčią užsienio politiką.'' j — Vengrijos valdininkai Itremistų žydų gaujos pa- j Nuomų lubos turi būti pa- j kė, jog studentai neturi 
Didelė Paryžiaus-New Yorko ir net ^ ^ t t a i ^ ^ 1 * ^ I P i™as Prezidento Vietai i šiandien sakė kiti 22 asme- įklausė Haganah perspėjimo l i k t 0 B i l g i a u n e g u 1947 me- žiūrėti pikietuojančių mo-
Linijos Lėktuvo Katastrofa | per plebiscitą jie pasisakė j UushBll ^ huv° f"™*™** r ^ I ^ s t abdy t i terorizavimą ir tų v i d u r j , n e s d ide l i s pa- jkytojų, nes tai yra tik klū-

^ „ ž prisijungimą prie Hitle- i ^ ' ? %g T",' , F J šium su sakytu kontrarevo- sutiko 60 dienų pahau- | kėlimas nuomose žymiai bas, o ne unija 
Per paskutinę savaitę net Vokietijos. Tik vieni ko- | P a k e h ^ . į W " ^ n 8 t o n * . . 1 S , liuciniu sąmokslu, kurio boms, kad palengvinti įtem- , s u m až in tų pirkėjų galią 

šešios lėktuvų katastrofos 

šauliui jog J. A. 
turi "efektyvią ir besite- j BUDAPEŠTAS, sausio 8. tams sakant, kad dvi eks- rintos algos ir kainos. 

įvyko pasaulyje, bet pasku-

rf prisijungime prie Hitle- l į j j f f ^ ^ i n g t o n a iš š m m SU S a k y t J , ^ T T 
rio Vokietijos. Tik vieni ko- W*keh™ Į ZŽZ^ZLiZ l i u c i n i u s * m o k s l u - k u n 0 

munista nesutinka su tuo. £ a v o . ^ ^ " Z ^ t o buvęs aUtatyti ad-
ir nori kad Saaro kraštas K i n ™ e . 8 U 8 t o s k e h ų . d , e n ų imirolo Horthy rėžimą ga-

tinioji Paryžiaus-Xew Yor- { * tr^vt- i poilsiui su savo žmona. Į.. d0af0Hi*»nv hnvn nra 
. ,. .. J .. , . , v . M nebūtų atskirtas mio Vokie-1*^ T ™ „ , ^ „ n o n - Šeštadieny Duvo pra 
ko hm jos yra pati didžiau- - - - -

pimą kol vyksta derybos 'pirkti 

s i a , i r skaudžiausia, nes šį 
kartą iš 23 keleivių rado 
mirtį šioj nelaimėj net 11. 
Gi tie, kuriems teko išsi
gelbėti irgi yra sunkiai su- \ 
žeisti ir apdegę, kad dar ne- ' 
greit galės apleisti ligoninę. 

Kaip įvyko katastrofa, dar 
nežino, viena tik žinoma, 
kad lėktuvas nukrito prie 
Airijos aerodromo pelkėse 
ir palietęs žemę sprogo j 
šipulius. Keleiviai nuo dide
lio sprogimo buvo išmėtyti 
aplink per 50 metrų. 

Kapitonas Sydney, kuris 
vadovavo gelbėjimo dar-

tijos. 
Vyt. Arūnas I Diplomatiniar ir kongreso n e š t a k a d g 5 a s m e n y s b u v o 

vadai abieji sutiko, s kad 

taikingam išaiškinimui Pa
lestinos problemos 

Popiežius Apgaili 
Taikos Nepavykime 

VATIKANAS, sausio 8.— 
Kalbėdamas į Romos patri-
archines šeimynas ir dėko
damas už Kalėdinius svei
kinimus, Popiežius Pijus 
XII šiandien pareiškė ap
gailestavimą, kad praeitų 
metų taikos pastangos "ne
leidžia žmonijai laisvai at
sikvėpti." Apie jau atsiek
tas taikos sutartis, Šv. Tė

bams, pareiškė, kad jis pir- v a s p a r e i škė "jos dar neiš-
mą kartą savo gyvenime ma j a i š k į n a galutinai sąlygų ar 
tąs tokią didelę katastrofą. \ viešąjį gyvenimą, bei ne-
Gelbėjimo darbai labai sun- U ^ ^ ^ tiesioginiam 
kiai vyko, nes reikėjo sumo- p r o g r e g . U i ateityje." 
bilizuoti laivelius, kad per _ . . . . D .flv.1fl 

.. . . . \ . Tarpe kitko, Popiežius 
pelkes pasiekus katastrofos , - < , . , . - u i^^ 
*: x *^ sakė "Abejones tebevaldo 
vieta ^^ ' 

Liepsnose žuvo didelis P***** s c e n ^ J f yra domi-
skaičius laiškų, siunčiamų iš ^ ° 3 a n t i charakteristika da 

Marshallas toliau vykdys 
taikos kūrimo darbą nuo 
tos vietos, kur Byrnesąs iš
stojo. 

Pasaulio Sostinės Stebi 
Tuo būdu sostinės intere

sas jo ateities politikoje y-
ra lygiagrečiais svarstomas 
su faktu, kad kaipo valsty
bės sekretorius jis taps pir
muoju eilėje prezidento įpė
diniu ir — ar jam tai pa
tiks ar ne — vadovaujanti 
.figūra tarpe 1948 metų de

mokratų prezidentystei 
kandidatų. 

Europos oro paštu. Mano
ma, kad jų tarpe buvo ir 
"Draugo*' korespondento 

bartinių laikų, ne vien tarp
tautiniuose santykiuose, 
kur reikia tikėtis pakenčia-

Paryžiuje kasdieninis prane mų taikos sutarčių, bet taip 
. - • . — . # • • __ M __t 

KALENDORIUS 

Sausio 9 d.: Šv. Julijo 

suareštuoti ryšium su sa--j IsSOrCCllinO BOftbg 
kytu sąmokslu, ir komunis- I .. .-.j mM j tų laikraštis rašė, jog "kas i DenacifiKacijos ieisnw 
valandai surenkamos naujos į FRANKFURTAS, sausio 
žinios, kurių pasėkoje bus 8. — U. S. kariuomenės 

Streikas Sumažina 
Maistą Londone 

LONDONAS, sausio 8.— 
Nuolat augantis sunkveži
mių vairuotojų streikas grą 

jis "priminė, jog jeigu ir bū- j s i n o milijonus londoniečių 
tų gaunami nauji algų pa- 'alkiu. Dėl to paties, streiko 

Perspėdamas darbininkus 
nereikalauti kainas kelian
čių algų pakėlimų, Prezi
dentas sakė jis atmeta min-
Ųu kad mes turime turėti 
kitą depresiją. Tarp kitko, 

daugiau areštų." štabas šiandien pranešė, .kėlimai, labiausiai nuken- (Susitrukdo ir pašto išvežio-
Tuo tarpu aukštas baž- kad bomba buvo išsprog- I tetų tie, kuriems yra ir da- (jimas. 

_ . W v . . . . . - . nyčios prelatas — atsižy- jdinta denacifikacijos teis-
mšjęs už nusistatymą prieš 
komunistus — pridėjo savo 
komentarą prie kitų bend
ros minties pareiškimų, kad 
komunistai išpučia mažą 
dalykėlį; į didelį incidentą 
tam, kad įsistiprinti politi
nėje galioje. 

5 Užmušti Indijoje 
BOMBA Y, Indija, sausio 

8. — Indijos Times, šian-
nas; senovės: Algis,' Ango-1dien raportavo iš Cawnpo 
nitą ir Gabija. 

Sausio 10 d.: šv. Vilius; 
re, kad penki asmenys bu
vo užmušti ir 28 sužeisti 

senovės: Ginvilis ir Jorigis. j ten pirmadieny, kuomet po-
' • licija šaudė, kad Usklaidy-

ORAS ti minią darbininkų. 
Dalinai debesuota, nebus 

didelės atmainos. Saulė te- DRAUGO prenumerata y-
inat ir vidujinėje santvarko- |ka 7:18; leidžiasi 4:39. Pen- ra patogi ir gavėjų mėgia-

Lėktuvo tarnautoja Miss je pavieniui valstybių>
,, |ktadieny numatoma lietaus. Įmiausia dovana. 

mo rūmuose Nurnberge va-
kar naktį, vykstant teisi-
mui 11 nacių apkaltintų 
išbombavimu denacifikaci
jos teismų Stuttgarto srity
je kelis mėnesius atgal. 
Anot pranešimo, niekas ne
nukentėjo vėliausiame išs-
progime. 

bar sunku gaunamu uždar
biu pragyventi. 

Bylos už Darblaikj 
Padidėjo $35,725,000 
Šešios naujos bylos pra-

Streikas, liečiąs nuo 12.-
000 iki 14,000 vyrų, pra 
sidėjo pirmadieny, kuomet 
vairuotojai pareikalavo 44 
valandų savaitę vietoj da
bar dirbamos 48 valandų 
savaitės, garantiją aštuonių 

šaneios $35,725,000 užsili- valandų dienai, dviejų sa-
kusi i 'portal-to-portal'' mo- ivaičių apmokamas atosto-
kestį buvo pridėti šiandien Į g^as, ir mokestį už sirgtą 

laiką. 

Vel»ausiu Žinių Santrauka 
—Sen. Bali vakar pasiūlė bylių uždraudimui uclosed 

shop'' sutarčių, nukreiptą prieš unijas. 
—Vengrijoje rusai kareiviai padėjo vengrams apsupti 

kaikurkios valdžios rūm^s apt^rdant valdininkus. | . LONDONAS, sausio 8.-
—Chicagos universiteto viršininkas Dr. Robert M. Hut- čia tikima, jog revoliucinis 

chins vakar sakė atominės energijos vartojimas šilumai, ; planavimo bylius, kuris 

Anglija Kontroliuos 
Žemės Išvystymus 

jėgai ir šviesai bus netolimoj ateity realizuota. 
' —Trys kūdikiai iš ketvirtinukų gimusių užvakar vie 

nai anglei mirė. Pirmoji, mergaite, tebegyvena. 
—Nesant smarkiam pirkimui, akcijos New Yorko bir- j cipe parlamente pirm šio 

žoje vakar dieną parode mažą nukritimą. (mėnesio pabaigos. 

duotų valdžiai kontrolę visų 
žemės išvystymų ateityje 
Anglijoje, bus ųžgirta prin-

* 

» 
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MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
Lovvell, Mass. 

SVEIKSTA 
Jadvygai Jonienei pada

ryta sunki operacija. Šiomis 
dienomis sveiksta Šv. Juo
zapo ligoninėje. 
DŽIAUGIASI NAUJU 
LAIKRAŠČIU 

nui kun. P. Strakauskui per 
Kalėdas į pagelbą atvyko 
kun. Jonas J. Jakaitis, mari
jonas, iš Thompson, Conn. 

MAŽOJO CHORO 
VAKARAS 

Gruodžio 29 d. mažasis 
choras turėjo kalėdinį va-

, karą. Dainomis, saldainiais, 
Laikraščio "DRAUGO" i dovanomis vakaras savaimi 

nauji skaitytojai nesigaili! pasipuošė. Vietos vargoni-
užsiprenumeravę katalikišką į ninkė Zofija Blazevičiūtė ir 

"SUSPICIOUS PEBSON" i Tumoaa, 0. Levanienė, J. 
Uga, J. Bačkis, B. Pužaus-
kienė, E. Levinskaitė, F. 
Paplauskaitė, V. Burokaitė, 
Z. Aidulienė, K. Hladišaus-
kienė, P. Keserauskas. Elz. 

klebonas taipgi dalyvavo. 
MIKf; 

Gruodžio 24-tą dieną pa
laidotas a. a. Andriejus An
driuškevičius. Gedulo šv. Mi
šios buvo šv. Juozapo lietu
vių bažnyčioje. Velionis pa
laidotas Šv. Patricijaus ka
pinėse. Paliko žmoną, du sū
nus ir dvi dukteris. Priklau-

dienrašt*. Kasdien laukte 
laukia laikraščio su žinio
mis. Daugiau rengiasi dnr. 
"Draugą" užsirašyti. 

PUOŠNI BAŽNYTĖLĖ 
Šį metą mūsų Šv. Juoza

po bairiytėlė begalo skonin
gai buvo iš vidaus papuoš
ta. Tai vis sumanumas nau
jo zakristijono Broniaus Ste 
ponavičiaus. Jam j pagelbą i sb prie Šv. Vardo Vyrų Bro-
atėjo Zigmas Stanevičius, 
jaunesnysis, su ,?avo tėve
liu Zigmu, Stanislovas Bla-
žionis ir Pranciškus Stepo
navičius. 

Visi parapijiečiai negali 
atsidžiaugti gražiu bažny
čios papuošimu. 
KUNIGAS JONAS 
J. JAKAITIS, IViIC. 

Šiais metais mūsų klebo-

Atsišaukimas Į 
Brolius Amerikiečius! 

lankiai prašau p r i s i ų s t i anksto dėkojame aukoto-

Šiandien lietuvių svetim
šalių legiono legionierių a-

TD i w ~ ^ ~ T ^ T X " - ' - ! k y s k r y p s t a į brol ius a m e -
P aplauakiene, E B u c m n i e n e , ., . ~. -., ~. T , x̂ - • 
* . , , r l k i e c m s Mes cia Indo-Kim-
T. Keršiene, J. Zaveckiene, e s a m e ^ . ^ į, ^ 
M. Sermamene, B. Norkiene, . . . _. , 
T T̂ -I * x, r* i - , S l a i n o r s i r esame kaipo ka-
J. Dik?a\tis, M. Zaveckiene,' . . 
A. Kaminskas, O. Dankšai- j ... . 
t«, O. Rutkauskienė, A. Juk- S k a u d u * y r a m u s ų h k l -
nevičienė M. Bagdonienė, R.! m a 8 ' t a c l a u mes. Syyename 

viltim ir guodžiamės tuo, 

JOS. F. BUDRIK 
— INC. — 

Rakandai, Radios 
ir Jewelry 

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIAME VISUS 

ATSILANKYTI. 

TELEV1SION demonstruoja
ma kasdien. Naujos 1947 m. 
Radios, Lietuviški Rekordai ir 
Rašomos Mašinėlės. 

PATYRUS LAIKRODININKAS 
Gerai Sutaiso Laikrodžius 

Krautuvė a tdara Pirmadienio ir 
Ketvirtadienio vakarais iki y: 00 

valandos vakare. 

BU DRIKO ItADIO VALANDOS 
Kas Sekmadieni, iŠ WCKL Radio 
stoties — 9:30 vai., o Ketvirtad. 
vakarais iš WHFC Radi o stoties 
nuo 7 iki 8 valandos vakare. 

JOS. F. BUDRIK 
— I N C . — 

3 2 4 1 SO. H A L S T E D S T . 
Tel. CALUMET 7237 

U JOS. 
PASIDAVĖ OPERACIJAI 

Stanislovui Lebednikui pa 
daryta sunki operacija. Li
gonis sveiksta. Daug prie-
telių jį lanko. 

CHORAS ATSIŽYMĖJO 

Per Kalėdas, mūsų para
pijos choras gražiai atsižy
mėjo giedojimu. Nauja var
gonininkė Zofija Blazevičiū
tė parodė savo muzikos ga
bumus. Choristai deda pas
tangų, kad bažnyčios muzi
koje jie galėtų; pagrąžinti 
pamaldas. Teko girdėti, kad 
chorai rengiasi prie naujų 
vargonų šventinimo koncer
to. Programoje prižadėjo da
lyvauti Apolonija Stočkaitė 

•ir žinomas dain. Rapolas 
Juška, taipgi garsusis var
gonininkas ir kompozitorius 
kun. Armonad Provost iš 
Salem, Mass. Lauksime. 

GRAŽUS PASIŠVENTIMAS 

Parapijos kolektorius Zig
mas Stanevičius, J*., paau
kojo visus Kalėdų vainikus 
ir žalumynų papuošimui baž
nyčios. Garbė jam už tokią 
gražią širdį. Pastebėjęs 

Robert H. Hemming, eks-
kalinys, kurs buvo dingęs su 
viena Ohio State universi
teto studente, suimtas Cle-
velande. Jis ginasi, jog mer
gaitei yra davęs svaiginan
čių vaistų, kad ji pasiduotų 
jo valiai. Mergaitė grąžinta 
į Cokunbus, O. (Acme-Drau-
gas telephoto) 

nas Kranauskas, Marijona 
Levinskienė. 

Po $5: K. Buitkus, J. Bal
takis, K. Vaicekauskas, J. 
Navickas, J. Keserau?,kas, 
K. Gadeikis, J. Beniušas, P. 
Bagdonas, J. Grimaila, J. 
Grinienė, V. Grubienė, M. 
Urbonienė. 

Kun. A. S. Deksnys $3.00. 
Po $2: J. Bareišis, J. Bra

zas, A. Stonienė, O. Rimkie
nė, V. Vaitkus, O. Mačienė, 
J. Keserauskas, S. Tamins-
kiene, J. Karpienė, M. Ma-
čiukienė, A. Tumosienė. 

P o $ l : M. Kimutis ($1.30). 
J. Sirakas. D. Širkus, M. 
Keaerauskienė, J. Norkus, J. 
Tarvainis, J. Bendikas, K. 

Vilčiauskienė, F. Daukšiene, 
I. Zubinienė, B. Juškienė, K. 
Dirsienės A. Raškėvičius, A. 
Raškevičienė, M. Raškėvičiū 
tė, P. Raškevičienė, O. Ur
bonienė, A. Urbonas, B. Bro-
mant, V. Bartininkienė, A. 
Penkauskiene. H. Briezkovvs-
ka ir J. Adomaitis. 

Smulkiai — $2.20. 

Kitokios pajamos — $5.00. 
Viso surinkta $180.00. 
Visuomenė Broniaus Bud-

gino prakalbomis, paaiškini
mais ir atsilankymu labai 
patenkinta. Dėkojame Ame
rikos Lietuvių Tarybai už 
atsiuntimą tokio asmens į 
mūsų koloniją. Koresp. 

r^= 

Pavykusios ALT 
Prakalbos 

E. St. Louis, 111. — Pra
kalbos suruoštos gruodžio 
15 d. labai gražiai pavyko. 
Visuomenė dėkinga ALT už 
atsiuntimą tokio malonaus 
ir gražiakalbio prakalbinin-
ko Br. Budgino asmenyje. 

j Aukų ALT reikalams surink 
j ta $180.00. 

Auk' 'i sąrašas: 
Po $10 aukojo: kun. A. L. 

i Deksnys, Jonas Poškus, Jo-

—T r ^ 

PAVIENIAI DRAUGYSTES IR BIZNIERIAI! 
Pasidėkite savo pinigus saugiai prie 
CHICAGO TAUPIMO BENDROVES 

Kiekvienas indelis yra APDRAUSTAS iki $5,000.00 

Indelius galite prisiųsti ir per laišką. 
Jei pasidėsite pinigus nevėliau kaip 20-tą Sausio, 

gausite dividentus už visą mėnesį. 

Išmokame divideutų 3% ant Paid-Up shares ir 
2y2

c/c ant Optional ir Šeriai shares. 

DAROME PASKOLAS ANT LENGVŲ įSMOKfeJlMy 

Insured by Federal Savings and Loan Insurance Oorporation, 
VVashington, D. C. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
6234 S. Western Ave. GRO. 7575 

JOHN PAKEL, Pres, 

kad ne mes kalti, kad taip 
atsitiko,* nes nebuvo kitos 
išeities išsisaugoti nuo rau
donojo slibino. Vieninteles 
visų lietuvių legionierių vil
tys ir prašymas yra nukrei
pti tik į išeivių lietuvių pas
tangas, o ypatingai į Ameri
kos. Gelbėkite mus bena
mius su spauda! Mielu no
ru pasiųstumėm už spaudą 
pinigų dešimteriopai dau
giau negu reikia, taipogi au-
kotumėm BALFui dėl mūsų 
brolių lietuviui esančių Eu
ropoje, bet deja: valiutos 
paštas į užsienius nepriima, 
o tai yra. mūsų didžiausia 
nelaimė. Galėtumėm,kiekvie 
nas pasiųsti avalinės, kuri 
čia nebrangi, bet siuntinių 
taipogi nepriima. Taigi, lie
tuvių benamių vardu, nuo-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUI JS 

^ 
• • 

S T A S Y S LITVVINAS S A K O : 

n 1^ A D A D T a l Geriausias Laikas Pirkti 
U A \ D / M \ — VISOKIOS BCS1ES NAMAMS 

REIKMENIS". <5EKAS PASIBINRIMAS: 
Stogams Reikmenys — Insnluotu Plytų išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleh*tei1© — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insnllacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz-
džių br Daug Kitų Dalykų. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
<039 S. HALSTED ST. TEL, VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo S-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak. 

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ 
— UŽ ŽEMIAUSI NUOŠIMTĮ 

TURTAS $19,000,000.00—ATSARGOS FONDAS $1 £00,000.00 
Taupymo skyriuje dabar mokame 2%. Per 37 metas visados 

išmokėjome ant pareikalavimo. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association of Chicago 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

4192 ARCHER AVE. Tel. VlRginia 1141 
JUSTIN MACKIEYVICH, Pres. and Mgr. 

Mano 22 metų praktikavimas 
jflsų garantavimas 

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštj, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-
te. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzammavimas 
daromas su elektra parodančia ma-
iausias klaidas. Specialė atyda 
tkreipiama i mokyklos. vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius i* priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manos. 
Apsiimu išgydyti. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma. 
4712 South Ashland Ave. 

Telefonas YABDS 1878 
VALA*TCX>8; nuo l t ryto lkl 8 • . 

•ak . Sekmad. pagal aatarU. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos) 
Ofiso Telefonas: YARds 0564 

Jei neatsiliepia saukite— , 

Res. Te4.: MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
įfrfcBMd. nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

DR. A. JENKIN5 
PHYSICIAN St SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 1-4 p.p. Ir 7:S0-9 r ak 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet 
Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta. 

Ofiso Tel. — FROspect S8S8 
Res. Tel. — VIR*inia 1421 

mums senų knygų bei laik
raščių,/kuo suteiksite mums 
didžiausio džiaugsmo. Iš 

DR. G. mm 
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimas 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 Iki 4 Ir 6 iki 8 

NedSlioj pagal sutartį. 
Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

Dr. VYalter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Virš Metropolitan State Bank) 

Tel. CANal 7829 
Vai.: — Kasdien 10 iki 12; 1 iki 5: 7 
iki 9. šeštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madienį 10 iki 12. Trediad. uždaryta. 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

LN STATE OF INDIANA 
Home cails įn Indiana 

Phone \Ventworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd Street 
HOURS: Daily (J to 8 P. M. 

Saturdays 10 A M. to 8 P. M. 

jams. 
"Liūtas" 

Leg. Padvaiskas Stasys 
Mano adresas: 

Leg. Padvaiskas Stasys, 
S. P. 82006. 7-eme Cie 
(B. P. M. 402) 
Indo-China 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena porą. akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuotl jas moderniškiausių 
metodu, kurią, regčjimo mokslas 
gali suteikti. 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą aklų Įtempimą. 

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr. 

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampus 18-tos gat. 
Telefonas CANAL 0528, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiadieniais uždaryta 
Šeštad. 9:20 a. m. lkl 6:00 p. m. 

Ofis. Tel VIR. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS LB CH1RUEGAS 

4204 Archer Avenue 
UGON1US PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus. 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Maraąuette Kd. 

Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 popieiį O iki b vak.; tt 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—a vai. popiet 

ir nuo 6 iki 0 vaL vakar*. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

netim<1lwnlili pagal sutarti. 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir narna.) 

Dr. VYalter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBON 

(lietuvis Gydytojas) 
3925 VVest 59th Street 

• •LANDOS- S— 4 popiet, • : ! • ~~ 
! ; ! • vakarais. Trečlad- pagal sntartį. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso Tel.: HEMlock 5849 
Rez. Tel.: HEMlock 2324 

VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte;.2-6, 7-9 P.M. 
3147 S. H a l s t e d St„ Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos- 3—% popiet 

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Kd. 

(Dargia Vaistinės Name) 
OFISO VaJ-AJCDOS; 

Kasdlan auo I Iki 4pp. Ir • Iki i *. 
(Trafilad.. Ir seitad.. paaal sutarti) 

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

TeL CANal 6122 

DR. B1E2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
TeL REPublic 7868 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 1821 So. Halsted S t 
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Ave. 

DR. JOHN G. MILLAS 
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 
Neseniai Sugriies i i Tarnybos 

PRANMBA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO. ILLINOIS 

Ofiso TeL: OLYMPIC 8650 
Rez. TeL: OLYMPIC 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
saukite: BERVVYN 6200 

VALANDOS: 
Kasdien: 2 - 4 pp.; 7 - 9 vak. 

rrečiad., Sekmad. nagai sutarti 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare. 

TeL YARds 3146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 35th Street 
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. I. E. MAEAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso TeL: PULLMAN 119S 
Navų TeL; PULLMAN 8277 

Res. 6958 So. Taumaa Ave. 
Res. TeL GROvebiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Koad 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus. 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir SeStad. 
Vakarais—tik pagal sutartį. 

Office TeL YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VlRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Rldg. 

2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Resb. TeL: RRUnavrick 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki $ vatai 

file:///Ventworth


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, H33N0IS 
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"DRAIT.AS- mxp W.\XTFD PfiDfiS R ATSARGOS? 
ADVKRTTSING DEPARTMENT 

127 Xa Di'arbom Street 
Tol. RANilolph 9488-9489 

ITELP WAXTED — VYRAI 

P A T C H E R S 
FOR CABINET BIVTSION 

s 

EXCEIXENT PAY 
(Plenty of overtime) 

GOOD WORKING CONDITIONS 

MOTOROLA 
GALVIN MFG. CORP. 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

Veteranai ir 
Jauni Vyrai 

IŠMOKITE GER£ AMATĄ 

Gumo ir Plastiko 
Mes išmokinsime. Gera mokestis 
pradedant, apmokamos atostogos 
po vienų metų. Gyvybes apdrau- j 
da naatoviems darbininkams. 
KREIPKITĖS PRIE MR. LEEDS 

THE FROST 
RUBBER WORKS 

1407-15 N. DAVTON 
1400 NORTH 850 WEST 

V Y R Ų 
?u machims4 supr>ly ir 
hardware patyrimu, prie 
stock, ord?rių išpildymo. 

PULVER 
MACHINISTS SUPPLY CO. 

27 No. Jefferson 

REIKIA VYRO 
Pardavinėti laikrašfi'is. Valgis, kam-
baris ir *̂ i». i m< nesi. At-.iš utkito 
orio IMTKC (lENTTT.LV. ::!H6 
\V*>t r.Ctli Stroot. 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— DfiL -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72 H I VAI/. PRADŽIAI 

77 H I VAIJ. PO S MfiN. 

82% J VAI*. PO « MfcN. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 

VISUOSE MIESTO DALYSE. 

VAL.: 5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ. 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

S09 W. WASHINGTON ST. 

MOTERIŲ REIKIA 
RINKTI DEŠROMS ŽARNAS 

Geros darbo sąlygos. 
Laikas i r puse virš 40 vai. 

Patyrimo nereikia. 

CANADA 
CASING CO. 

825 W. 47th ST. 

VYRAI IR MOTERYS 

JAUNŲ VYRŲ IR MOTERIŲ 
Bendriems Dirbtuves Darbams 

Patyrusių arba ne. 
MODERNISTIC 

GLASS & MIRROR WORKS 
4104 \V. Roosevelt Rd. 

Geras Anūkas 
Antanas ir Marijona Sta-

kiliai, gyv. 10654 S. State 
St., Roseland, ka8 savaitę 
per ištisus metus prisimins 
savo gerą anūką Joną An
taną Mikolainį iš Cicero 
kuris Naujų Metų proga 
ftavo geriems grandpa ir 
grandma suteikė brangią 
dovaną — atnaujino "Lai
vą." Rep. 

Kas eina į bažnyčią blo
gu tikslu, tas i Dievo namą 
eina siunčiamas šėtono. 

Iškeptos duonos riekele 
daug geresne, negu javai ant 
lauko. Rochefoucauld. 

BUY YOUR 

EXTRA 
SAVINGS 
BONDS 
NOVV 

PR0TECT YOUR fUTURl 

GIRL FOR 

General Office Work 
One-gir? offįee 
5' •> day week 

Good pay 
MAJOR SPRING 

& MFG. CO. 
428 W. 38th Sitreet 

T Y P I S T 
Permanent position. 

5 day week. 
GRINNELL CO. 
4425 SO. WESTER!V 

GENERAL OFFICE GIRL 
Wi(h lipht dietation and typing 
ability. Will oonsider brig'ht beg-in-
ner or oxp<'riencod. Attraetive work-
ingr conditions. Alternate Saturdays. 
Apply now. 

KOPPERS CO., INC. 
80 F. JACKSON or pitone HAR. 0662 

REIKIA MERGINŲ 
DIRBTI RANKOJE 
Patyrimo nereikia 

Šaukite — 

CANAL 1955 
STENOGRAPHER 

AND 
GENERAL OFFICE WORK 

5K days. — $50.00 a ueek. 

DUO OFFICE SERVICE 
BOARD OF TRADE BLDG. 
141 W. Jackson Room 855 

TYPISTS (2) 
r 

For small insurance aeency. Con-
venient to transportation. Good 
starting salary. 

LYMAN, RICHIE & CO. 
175 W. Jackson 

Single Needle 
Operatorių 

PRIE MOTERIŲ SPORTSWEAR 
Malonios darbo sąlvgos. Apmo
kamos atostogos. Švari dirbtuve 
ir aplinkybes. 

MARLO JUNIORS 
115 So. Market 

4th Floor 

FIEE CLERK 
Good salarv. 5 dav wsek. Pleas-
ant working conditions. Good 
chance for advancement. 

See Mr. Olson 
BRIDGEPORT BRASS CO. 

3453 W. 47th Place 

IŠ DETROITO 
Sveikinam Žymu 
Veikėją 

Šiomis dienomis sukako 
35 m. kai detroitiečiams lie
tuviams gerai pažįstamas ir 
nuoširdžiu aukštaitišku bū
du visuomet judrus John U-
soris paliko caro pėdos už
gniaužtą .gimtinę ir pasiekė 
antrosios tėvynes krantus. 

Jaunuose metuose atsidū
ręs naujame pasauly ir ne
lengvai praleisdamas "gri-
noriaus" dienas, nepalūžo, 
neužsidarė savyje, bet prie
šingai, visas atliekamas nuo 
sunkaus darbo valandas, pa
šventė, savo pirmosios tėvy
nes vargams mažinti. 

Baigiantis pirmam pasau
liniam karui, kada aiškiau 
pradėjo rodytis Lietuvos at
gimimas, jis su visu jaunat
ves užsidegimu, ėjo New 
Yorko miesto gatvėmis iš 
namo į namą, prašydamas 
ir rinkdamas parašus ir au
kas jos atstatymui. Tūkstan
čiai dolerių ir nemažiau pa
rašų, tai vis tas įnašas, ku
ris niekados negali būti už
mirštas. O kur savo paties 
aukos. Jo nepailstama gy
venimo drauge-žmona Vero
nika dar ir šiandien pasa
koja, kaip vieną dieną jubi
liatas parėjo be visų pinigų 
— keletos šimtų dolerių ir 
aukso žiedo, visa tai atida
vęs ano meto garsiajai au
kų rinkliavai, kurioj ir pats 
dalyvavo, nors po to abu 
turėjo gerokai pasiveržti iki 
naujos "pėdės", o dar atsi
menant to laiko dolerio ver
tę ir jo uždirbimą. 

* 

Gyvendamas Detroite ir 
dirbdamas Šv. Jurgio para
pijos komitete, nemažai gra
žaus darbo, energijos ir sa
vo aukų į ją įdėjo. Jei šian
dien Detroite stovi šv. Jur
gio bažnyčia ir kiti jos pas
tatai, tai nemaža "kalte" 
tenka gerbiamam Ūsoriui, 
nes daug sveikatos ir sielos 
jo į tai jjdėta. 

Šiandien prasimušęs į biz
ni ir daug laiko daugumą 
praleisdamas j 0 reikalais 
nenutolsta ir neužmiršta to
liau rūpintis Lietuva, jos 
ateities ir -tremtinių gyve
nimu. Yra padaręs ir išsiun
tęs afideivitus, kuriais ga
rantavo aštuoniems žmo
nėms laikiną aprūpinimą. 

Nuolatos būdamas didelis 
katalikiškos spaudos mege-
jas, jau keletą siuntinių pa
siuntė į Europą, kur* visi 
spausdinto žodžio laukia, 
nes ten, kaip viso ko taip 
šio dalyko yra tikras ba-
etas. 

Kaip daugumas iš ano j 
meto, negalėdamas į g y t i 
mokslo, nenusiminė, bet kie
tą, nepalaužiama energija ir 
dideliu darbštumu vedinas, 
supynė šį gražų lietuvišką 
vainiką, kuriuo galima vi
siems pasidžiaugti ir vi
siems to palinkėti. J. Vilius 

M O T E R I Ų 
SKIRSTYTI SKUDURITJS 

Gera mokestis Pastovumas 
PEOPLES IRON & METAL CO. 

5835 So. Loomis Blvd. 

GYVENIMO 
Iš Kareiviu Rėmėjų 
Veikimo 

Kareiviui Rėmėjų susirin
kimas buvo gruodžio 22 d. 
Pirm. P. Grybas atidarė su
sirinkimą. Neatsilanke nu
tarimų raštininke ir iždinin
kas. 
* Kareiviams pagerbti ban-
kieto komisijos nare Alice 
Kiuberaite raportavo, kad 
kur tik buvo atsiklaustą, vi
sur gavo atsakymą palauk
ti po švenčių. Raportas pri
imtas. 

Nutarta surinkti visų ka
reivių vardus ir adresus; pa
daryti tam tikras atsišauki
mų korteles ir įduoti na
riams, kad paskleistų tarp 
kareivių, kurie jas išpildę 
pasiųstų į paskirtą vietą. 

Palikta valdybai susižino
ti su veteranų posto valdy
ba kas link kar^l/ių adresų. 

Reikale gavimo naujų na
rių ir atnaujinimo narystes 
mokesčio, paskleisti korteles 
tarp narių, kad jie turėtų 
teisę priimti mokestis iš na
rių, taipgi prirašyti naujus 
narius. 

Pirmininkas raportavo, 
kad laimėjimo tikietų Bowl-
ing League ir Lithuanian 
Service League kareivių rė
mėjai išpardavė už virš $300. 

Saugumui ir didesniam 
narių pasitikėjimui iždinin
kas uždėjo $2,000 kaucijos. 

Knygas peržiūrėti prieš 
metinį susirinkimą palikta 
knygų peržiūrėjimo komisi-
jai . 

Valdybai palikta kaip ga
lint geriau išgarsinti meti
nį susirinkimą, kad būtų ga
lima užinteresuoti ir sutrauk 
ti daugiau narių. 

Metinis susirinkimas į-
vyks sausio 26 d., 2 vai. po
piet, buvusioj Lietuvių sve
tainėj. 

Nutarta šio susirinkimo 
nutarimus patalpinti laikraš 
čiuose. B. 

ŽiniiĮ-Žinelės 
DaJfina Cress yra pamė

gusi muziką — dainavimą. 
Ji pora programų išpildė 
Lietuvių Balso Radio valan
doje. Pastarojoj programoj 
skambėjo lietuviškos dai
nos: ''Lietuva brangi", "Iš
ėjo tėvelis", 'Paukštužėliai', 
"D r u 1 i a'',' " Sužadėtinės''. 
Mergaitės padainavo ''Šviesi 

naktis". Radi0 dainininkus 
(sudarė: DaJfina Cress, mo
kytoja, Florence Kazickiūtė, 
Katriutė Karpavičienė, Elise 
Karpavičiūtė, Elzbieta Vilu
čių te, Pranas Tautkus, Vla
das Saes, Antanas ir Bene
diktas Ambrosai, Albertas 
Tamonis (akordiono moky
tojas), Edvardas Slavinskas. 
Visiems garbė už pastangas 
kelti lietuvių meną oro ban
gomis, ypač mokytojai Cress 
už tokį pasišventimą, ir net 
išlaidų nesigailėjimą tam 
tikslui. 

• 
Marijona Galinienė, vietos 

žymiausia solistė, prieš po
ra savaičių išpildė progra
mą, Lietuvių Balso Radio va
landoje. Jos balsas tikrai ža
vėjo klausytojus. Jie pagei
dauja, kad nors kas šešta
dienį ją išgirsti. Labai ge
rai daro radio vadai, kad 
pakviečia mūs dainininkes į 
programą. 

Kun. Augustinas pabėgė
lis Vokietijoj, paieško savo 
dviejų brolių: Juozo ir An
tano Nevirauskųi, kilusių iš 
Sintautų parapijos, Izdagų 
kaimo. Jei kas žino, kur ran
dasi, ar patys Neverauskai,. 
prašomi atsišaukti žemiau 
paduotu adresu. 

Bladas Pauža, pabėgėlis 
Vokietijoj, ieško savo bro
lių Juozo ir Tara Paužų. 
Spėja, kad abu su šeimomis 
gyvena Argentinoj, ar kur 
kitur. Jie patys ar kas apie 
juos žinotų, praneškite Pau
linai Belzienei, 2727 Vine-
wood, Detroit 16, Mich] 

BALF 76 skyr. gruodžio 
19 d. įvyko susirinkimas, ku 
riame dalyvavo ir Jonas Va
laitis iš New York, BALF 
sandėlio drabužių vyriausias 
prižiūrėtojas, ir Petras Dex-
nys. Pirm. Elzbieta Paura-
zienė susirinkusiems juos 
perstatė ir pakvietė J. Va
laitį pakalbėti. Svečias pa
darė platų pranešimą, kas 
nuveikta, ir kas dar būtinai 
reikalinga atlikti. Susirinku
sieji pasiryžo fondo vajaus 
metu pasidarbuoti. Petras 
Grybas svečius ir būrelį vei
kėjų nusivežęs Į valgyklą 
pavaišino. Svečiai buvo ap
sistoję nakvynei pas Grybus. 

* 

M. S ims "Dirvoj" buvo 
per anksti paskelbusi, kad 
L. Vaduoti Sąjungos vaka
rėly, 19 d. sausio, dalyvaus 
ir Bronius Budginas. Pasi
rodo, jis nedalyvaus tam pa

rengime. Yra pasižadėjęs 
anksčiau dalyvauti kaipo 
kalbėtojas Organizacijų Ce
ntro rengiamam Lietuvių 

JDienos paminėjime, vasario 
9 d., buv. Lietuvių svetainėj. 
Detroit ir apylinkės lietuviai 
iš anksto rengkites dalyvau
ti savo tautos šventės pa
minėjimo iškilmėse. Bus pa
triotinė programa, žymūs 
kalbėtojai nupieš pabėgėlių 
padėtį ir Lietuvos reikalus. 

• 
O. Kratavičiene, E. Pau-

razienė, M. Kasevičiene, žy
mios veikėjos,, buvo suma* 
niusios BALF 76 skyr. pi
nigų uždirbti sure n g i a n t 
Naujų Metų laukimą. Bet 
esant daugeliui privačių su
eigų, tas kilnus parengimas 
atidėtas ant toliau. 

Garbė veikėjoms už tokį 
rūpestingumą lietuvių šal
pos reikaluose. Lauksime to 
vakaro. 

• 
A. a. Stasys Varnauskas 

staiga mirė gruodžio 9 d. Iš 
Šv. Jurgio bažnyčios palai
dotas gruodžio 12 d. Mt. Oli-
vet kapuose. Šermenimis rū
pinosi brolienė našlė Mar
celė Varnauskienė. 

• 
Organizacijų Centro me

tinis susirinkimas įvyks sau 
sio 19 d., 2:30 popiet, Ar-
mono salėje, 2386 — 24 St. 
Prašomi draugijų, kuopų at
stovai ir veikėjai dalyvauti 
šiame susirinkime. Koresp. 

iTAI YRA GREITA PAGALBA 
LWO SKAUSMŲ DĖLEI 

ARTHRITIS 
Taip, yra būdas kaip gauti pasek
mingą, greitai-veikiant} palengvini
mą, nuo tų aštrių, kankinančių 
skausmų iš priežasties rheumat!zmo 
ir arthritis. Tai TRINER'S f*TOP-
GO METHOD. nau'as po-karinis 
produktas JOSEPH TRINER KOR
PORACIJOS, išdirbėjai Triner's Bit-
ter Vyno, laimėtojas aukščiausio pa
žymėjimo kaipo Amerikos pirmaei-
linis skilviui švelnus laxatyvas. Šis 
TRINER'S STOP-GO METHOD ir 
duoda jums pagelbstant!, greitą pa
lengvinimą nuo kankinančiu skaus
mų rheumatizmo ir arthritis. Yra 
lengva naudoti: roika'auja gmimą 
vieno GO tableto kasdien, ir dveių 
STOP tabletu po kiekviero valgio. 
Kiekvienas GO tabletas tiksluotas 
kaipo dietui priedas, ir priduoda 
sekančias proporcijas kiek mažiau
siai reikalinga suargusiam: Vitami
no D. 5 kartus; Vitamino BĮ. dau
giau negu vieną ir pwsę kartų: ir 
Vitamino C, 2 % kartų. 

Gaukit palengvinimą nuo tų kenk
smingų rheumatizmo ir arthritis 
skausmų ir jausitSs vėl sveiki ir 
linksmi! Reikals-ukite TRINER'S 
STOP-GO METHOD. kuris parsiduo
da su Pinigu Grąžiuimo Garar.ciia! 
TRINER'S STOP-GO METHOD ga
lima rasti kiekvienoje vaistinėje, »>et 
jeigu jūsų Vaistininkas neturi šio 
aujo po-karinio produkto, išpildykite 
šią formą ir pasiųskite j — 

TRINER'S STOP-GO METHOD 
Def>t. 40, Box 1093, Chieago 90. Iii. 

Gerbiamieji: 

Malonėkite prisiųsti man baksuką, 
TRINER'S STOP-GO METHOD, dėl 
kurio Jdedu $2.00. 

Vadas 
Adresas . . . . » 
Tost Office State.. 

Route. . . .Box. . . . Pinigų jdedu. 

Niekados netikėk draugui, 
kurs apleidžia nelaimėje. 

Geriau pasivėlinti į baž-
nyčią? negu niekad neiti. 

t? 
AUTOMOBILIŲ 
APDRAUDA 

PASKOLOS 
A N T N A M Ų 

NAMŲ 
A P D R A U D A 

^ 

SHULMISTRAS 
NSURANCE 

Itroperty 

$x«k"> tom* 
H'A>r. y PubHc 
invesimettt 

REAL ESTATE 
4 0 0 4 S, ARCHER AVE. 

CHICAGO 3 2 , ILL. 

ARCHER 
CUmEHCY 
EKCHAHŪt 
Cbvi-.k*> tfmtmtt 
W»ti«y Orders. 

l1^: =J' 

f 

Vienas gramas meilės 
atsveria svarą įstatymų. 

-
Juo mažiau žodždų, juo* 

geresnė malda. 
• 

Kur yra gėrimas, ten yra 
pavojus. 

Saliamonas 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" 

• 

H Mfl*9 Dtrbtavfta 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Ui Prieinamas Kainas! 

DABAR tai laikas pagrasinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelj pasirinkimą, mfiso 
pačiu išdirbinio, visokios rūšies klasišku ir modernišku 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UI LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

TakstaaOal Pilnai 
Prie 

FtffcSJs Išgarsina 

Archer Avenue Fumiture Co. 
' — PARLOR SUITE IftDRBftJAI — 

4140 Archer A ve. Chicago 32, UI. 
Telefonas — KAPayette 3516 

Savininkas — JOB KAZTK—KAZĮKAJTI3 

PASIDĖKITE PINIGUS DABAR 
MOKAME 3 % DIVIDENDŲ 

JEI PASIDĖSITE PINIGUS IKI SAUSIO 
10, TAI DIVIDENDUS GAUSITE 

UŽ VISA MĖNESI 

UNIVERSAL 
SAVINGS & LOAN ASS0OATI0N 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS PHONE CANAL 8500 

BSE 

I T I A R C I J T I ^ 
3ffl 

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933^ 

WHFC -1450 kilocycles 

L D r " 

SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos 
iki 2-ros valandos popiet. — 

KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 
valandos vakare. 

EXTRA PROGRAMAS; Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehiU 2242 

Kvfo&ame 
Klausytis: 
Muzikos 

Dainy 
Žinių ir 

Pranešimo. 

=s= 3S 

-
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MibMTtpUon Kates: 

$6.00 per year outside of Chicago; 
$7.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 cents per copy. 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir 
Ciceruje per pušta: 

Metams $7.00 
Pusei Metu, 4.00 
Trims Mėnesiams 2.00 
Dviem Mėnesiams 1.50 
Vienam Mėnesiui 7» 

Jungt. ValstjbSse, bet ne Chicagoje: 
Metams *. $« 00 
Pusei Metų 3.50 
Trims Mėnesiams 1-75 
Dviem Mėnesiams 1.25 
Vienam Mėnesiui 75 

Užsieniuose: 
Metams $800 
Pusei Metų 4-50 
Trims Mėnesiams 2.50 
Pinigius reikia siųsti PaSto Money 

Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gravus prašymą. 

SKELBKITES DIEN. "DRAUGE" 

Sekr. Byrnes Atsistatydinus 
Jungtinių Valstybių politiniame gyvenime įvyk0 vis 

tik didele staigmena. Prezidentas Trumanas priėmė 
valstybės sekretoriaus James Byrnes rezignaciją, kuri 
jau gana seniai buvusi paduota, bet niekas apie tai 
ligšiol nežinojo. Atsistatydinimas motyvuojamas ne-
sveikatingumu. Prezidentas apgailestauja, kad tą atsi
statydinimą turįs priimti. Ir tas apgailestavimas, žino
ma, nėra be pagrindo. 

Sekr. Byrnes buvo pavesta visa užsienių politika. 
Prezidentas juo pasitikėjo, nes ir karo metu ir po ka
ro jis buvo labai arti prezidentūros ir vyriausybės, kai
po patarėjas ir dėl to buvo įgijęs daug patyrimo už
sienių politikoj. Be to, 1945 metais jisai buvo pakvies
tas užimti valstybės sekretoriaus vietą. Jisai aktyviai 
dalyvavo visoj eilėj tarptautinių konferencijų, taikos 
konferencijoj Paryžiuje ir Jungtinių Tautui suvažia
vimuose. Todėl Prezidentas buvo ramus, nes jis žino
jo, kad užsienių politikos reikalai yra patyrusiose ran
kose. 

Kai James Byrnes 1945 m. liepos 3 d. užėmė valsty
bės sekretoriaus vietą, jis turėjo labai daug vilčių grei
tai ir sėkmingai atsteigti pokarinę pasaulio taiką. At
rodą, kad jis vis tik nebuvo dar pažinęs rusiškojo bol
ševizmo, nes tikėjosi su Sovietų Rusija susikalbėti ir 
rasti joje stiprų bendradarbį taikos planavime. Bet jis 
čia skaudžiai apsivylė. Net ir pataikavimu, raminimu 
ir nuolaidumų politika nepajėgė palenkti Maskvą ben
dradarbiauti pastovios ir teisingos taikos atstatyme. 
Juo labiau p. Byrnes pataikavo Stalino užgaidoms, juo 
jis darėsi nesukalbamesnis ir juo labiau augo jo im
perialistinis apetitas. Ypač pernykščių metų "keturių 
didžiųjų" (Amerikos, Anglijos, Prancūzijos ir Rusijos 
užsienių ministrų) konferencijoj Maskvoj buvęs labai 
nuolaidus ir tikėjęsis, kad tuo nuolaidumu (appease-
mentu) pasieks savo tikslą — pagreitins taiką. 

Bet, kaip visiems jau gerai yra žinoma, tokia p. 
Byrnes politika ne tik nieko gero nedavė, bet dargi 
pakenkė taikos tikslams. Jis pats puikiai tai suprato 
ir dėl to taikos konferencijoj Paryžiuje jau matėme 
jį pasukusį užsienių politiką griežtesne kryptimi. Toj 
konferencijoj ir po tos konferencijos jis pasidarė pu
sėtinai griežtas santykiuose su Sovietų Rusija. Tas 
griežtumas nepatiko p. Trumano kabineto nariui Henry 
Wallace užtat jis atvirai kritikavo Amerikos užsienių 
politiką ir dėl to Prezidento buvo paprašytas iš vyriau
sybės pasitraukti. Tuo Prezidentas parodė, kad jis pri
taria sugriežtintiems santykiams su Sovietų Rusija, 

Paskutiniuoju laiku p. Byrnes vedamoji užsienių po
litika buvo griežta. Ji supuolė su daugumos Amerikos 
žmonių nusistatymu ir interesais. Todėl gaila, kad jo 
sveikata neleidžia tęsti didįjį taikos darbą toliau. 

Šia proga reikia pastebėti ir tai, kad Lietuvos ne
priklausomybės byloje p. Byrnes rodydavo ir simpa
tijų ir pritarimo. Keliais atvejais jis yra pabrėžęs savo 
nusistatymą už visų tautų, didelių ir mažų, teisę ir 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 

Naujasis Valstybės Sekretorius 
Į p. Byrnes vietą valstybės sekretorium Prezidentas 

Trumanas pakvietė generolą George C. Marshall. 
Naujasis valstybės sekretorius yra karo vyras pilna 

ta žodžio prasme. Visą antrojo pasaulio karo laikotarpį 
jis išbuvo Amerikos ginkluotųjų karo jėgų priešakyje, 
kaipo generalinio štabo viršininkas. Toje pozicijoj jis 
parodė daug išminties ir strateginių sugebėjimų. Fa
šistinės, naciškos bei japonų militaristų ašies nuga
lėjime jam duodama daug kredito. 

Bet ne tik militariniai pasaulio dalykai jam yra ge
rai žinomi. Jis nėra naujokas ir tarptautinės politi
kos reikaluose. Drauge su Prezidentu RooseveLtu jis 
yra dalyvavęs keliose tarptautinėse konferencijose, kai
po militarinis patarėjas. Jis dalyvavo ir Potsdamo kon
ferencijoj drauge su Prezidentu Trumanu. Be to, jis 
ilgoką laiką išbuvo Kinijoj,kaipo specialus Jungtinių 
Valstybių pasiuntinys, ambasadorius. Jo tikslas buvo 
atstatyti Kinijoj taiką ir tvarką. Iš tos svarbios misi
jos jis tik dabar sugrįžta. Sugrįžta nusivylęs. Jis mane 
palenkti Maskvos kontroliuojamus Kinijos komunistus 
susitarti su nacionaline Kai-sheko vyriausybe. Bet iš-

anksto galima buvo numanyti, kad "iš tų šiaudų nebus 
grūdų". Nors gen. Marshallui toji misija nepavyko, 
tačiau jis turėjo puikios progos pažinti ne tik Azijos 
gyvenimą, bet ir komunistus bei jų\ tikslus. Naujose 
valstybės sekretoriaus pareigose tas patyrimas bus 
jam naudingas. 

0 

Politinių reikalų žinovai tvirtina, kad gen. Marshall 
santykiuose su Rusija bus žymiai griežtesnis negu p. 
Byrnes buvo. Sakoma, kad jis yra "appeasementinės 
politikos" priešas. Taip pat, kaipo karo vyras, jisai 
esąs priešingas išduoti Rusijai ar kam kitam atominės 
bombos paslaptis. 

Tai geras ir sveikas nusistatymas. Toks, bet ne ki
toks, nusistatymas galės priversti Maskvą būti sukal
bama. Griežta, teisinga politika, griežtas vykdymas 
karo metu paskelbtų tikslų ir šūkių, griežtas pildymas 
tarptautinių sutarčių galės paskubinti teisingos ir pas
tovios taikos atsteigimą. 

Reikia konstatuoti ir tą faktą, kad pakvietimas gen. 
Marshallo valstybės sekretorium reiškia ir tą, kad 
Jungtinės Valstybes yra užsimojusios žymiai daugiau 
dėmesio kreipti į, Aziją ir jos reikalus. 

Gen. Marshall vadovybėje Amerikos ginkluotosios 
jėgos sutriuškino nacizmo ir fašizmo siaubą, nugalėjo 
piktą Japonijos militarizmą ir imperializmą, todėl rei
kia laukti ir tikėtis, kad dabar jo vadovaujamos diplo
matinės jėgos padarys galą dar vienam siaubui — ko
munistiniam imperializmui ir visam pasauliui laimės 
pastovią ir teisingą taiką. 

Ko Laukiama Šiais Metais 
Mūsų korespondentas Europoje Vyt. Arūnas, įžengus 

į šiuos naujuosius metus, šitaip mums rašo: 
"Atsistojus prieš naujai pravertas duris į Naujuo

sius Metus, kiekvienam įdomu, ką atneš 1947 metai? 
Ar kils ginkluotas konfliktas? Ar Lietuva bus išlais
vinta iš po raudonojo teroro? Ar pasaulis pagaliau 
galės išsigelbėti nuo sovietų grasinimų ir ar mes turė
sime tikrą taiką, kad galėtume pradėti rimtai ir tai
kingai gyventi? 

Bet pirm negu spėlioti, ką mums atneš Naujieji Me
tai, vertėtų pasižiūrėti atgal. Ką gero mes nuveikėme 
1946 metais? 

Kai jie toli pasiliko tie pasenę 1W6 metai. Užsienių 
reikalų ministrai per tuos metus neturėjo poilsio. Jie 
važinėjo iš konferencijos (i konferenciją, iš posėdžio į 
posėdį,. Jie dalyvavo dviejose UN sesijose, sausio ir 
lapkričio mėnesy, ilgoje dvylikos savaičių taikos kon
ferencijoje, nekalbant jau apie tris "Keturių" susiti
kimus. 

Mes stebėjome Persijos krizį, turkų-rusų kivirčą, ne
pabaigiamus ginčus dėl Triesto, civilinį karą; Graikijoje, 
neramumus Egipte, Palestinoje, Indijoje ir paskrutiniom 
dienom Indokinijoje, kurie tačiau neturėjo didelės įta
kos į tarptautinį gyvenimą. 

Per tuos metus mes įsitikinome, kad pasaulis buvo 
pasidalinęs į, du blokus ir per taikos konferenciją Pa
ryžiuje mums teko išgirsti iš Molotovo ir Byrneso to
kius žodžius, kad jau manėme, jog ginkluotas konflik
tas nebeišvengiamas. Tačiau metų pabaigoje visi val
stybės vyrai liko patenkinti nuveiktais darbais ir jie 
mus padrąsino, kad šį kartą jie tikrai turi taiką savo 
rankose ir kad ši taika busianti pastovi ir tvirta." 

Mielas Svečias 
Porai dienų Chicagoje buvo sustojęs žymusis mūsų 

visuomenininkas kun. Jonas K ai kūnas, Maspeth, N. Y., 
lietuvių parapijos klebonas, ALRKF centro iždininkas, 
ALT narys ir daugelio kitų mūsų organizcaijų veikė
jas ir vadas. Jis dalyvavo Chicagos L. R. K. Federa
cijos apskrities metiniame susirinkime, kuriame svar
bią kalbą pasakė ir pasitarė su visa eile veikėjų svar
biais mūsų tautos ir visuomenės reikalais. 

Miela buvo turėti savo tarpe bent porą dienų kun. 
Joną, kuris, nors ir tolokai gyvena nuo Chicagos, ta
čiau mums yra labai artimas. Kur tik nepažvelgsi, jo 
visur dirbama, sietojamasi. Jam gyvai rūpi ir Bažny
čios ir tautos reikalai. Jam rūpi ir lietuviui katalikų 
ir visų lietuvių vienybė, kuri šiandien yra reikalinga 
didžiajam tautos užsimojimui Lietuvą išlaisvinti. Jam 
rūpi mū3ų organizacijų ir mūsų spaudos gerovė. Šiam 
neišsemiamos energijos veikėjui linkime sveikatos ir 
geriausių sėkmių visuose jo kilniuose užsimojimuose. 

• 
Nė vienas padorus žmogus negali užmiršti savo tėvų 

krašto. Tas nebūt vertas lietuvio vardo, jei nesirūpintų 
Lietuva, ypač dabar, kai ji yra priešų pavergta ir kai 
laukia išlaisvinimo. Laisvinkime ją dirbdami ir auko
dami Amerikos Lietuvių Tarybai. 

• 
Didysis "Draugo" draugų sąskridis bus vasario 9 d. 

St. Agnės auditorijoj, tradicinio koncerto metu. 

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

Kad bolševikai iš mėšlo 
moka cvieką nukalti, visi ži
no, štai, gruodžio 24 "V" 
persispausdino straipsnį iš 
Lietuvoje jeidzijamq kokio 
nors laikraščio "Lietuvos 
spauda karo metu". 

Ten rašo, kad "gausi 1940-
41 tarybinių metų spauda, 
užėjus okupantams vokie
čiams, buvo tuojau pasmau
gta". 

Nereikėjo jos smaugti, ji 
pati pasismaugė, nes visi 
bolševikiniai rašytojai ir re
daktoriai, su Salomėja Ne-
rim, Liudu Gira, Petru Cvir
ka ir kitais priešaky, supyš
kėjus Kaune pirmiesiems 
partizanų šūviams, be kel
mų) į Maskvą išdūmė. Tie
są sakant, nebuvo nė ko 
smaugti, nes lietuviškąją 
spaudą bolševikai pasmau
gė: iš apie 260 periodinių 
leidinių, ėjusių Nepriklauso
moj Lietuvoj prieš karą 
(1939 m.), bolševikų oku
pacija nepaliko nė vieno. 
Bolševikai jų vietoj ėmė leis
ti maždaug 15 propagandi
nių šlamštų. 

• • • 
Toliau straipsnio autorius 

pliauškia niekus apie tai, 
kaip vokiečių okupacijos me 
tu buvo leidžiami Rusijoj 
lietuviški laikraščiai ir pla
tinami Lietuvos gyventojų 
tarpe. Nebloga fantazija! 
Kiekvienas lietuvis, gyvenęs 
tuo metu Lietuvoje, gali pa
sakyti, kad jis nematfc ne 
vieno tokio laikraščio ar la
pelio! Neleido jų nė lietu
viai bolševikai, net men
kiausio atsišaukimėlio, nes 
jie visi arba pabėgo Rusi
jon, arba tapo artimiausi na
cių bendradarbiai, gestapi
ninkai. Gestapininkams iš
gamų reikėjo. Ir jų rado tų 
žmonių tarpe, kurie išdavė 
Lietuvą bolševikams. Tapę 
išdavikais vieną kartą, jie 
lengvai tapo jais ir antrą 
kartą. 

* • * 
Pagaliau, jei koks bolše

vikiškas popiergalis ir būtų 

(Nukelta į 5 pusi.) 

-ANTANAS TOLIS. ^»-» 

~*^mm 
(Tęsinys) 

Sustingusiais nuo kieto guolio šonais atsikėlėme ir 
trynėme delnais nutirpusius kūno sąnarius. Senoji kol-
chozninkė, matyt, jau senokai pabudusi, triūse aprū
kusioje trobos kertėje, atstojančioje virtuvę; įmetusi 
keletą neskustų bulvių Į puodą, ji vis burbėjo, norė
dama titnaginiu skiltuvu įskelti kempinėje ugnį, bet 
jai vis nesisekė įskelti kibirkštį. Aplink ją kartu su 
daugybe musių zujo jos murzinas ir apiplyšęs penke
tukas. Įkyriai verkšlendami, vaikai prašė valgyti. 

— Palaukit, jūs velnio vaikai, juk matot, kad nega
liu ugnies įkurti! Kad Viešpats kokį marą ant jūsų 
užleistų, kad greičiau išdvėstumėt, palengvintumėt man 
ir sau! — rėkė moteriškė ir stūmė vaikus nuo židinio 
tolyn. •!« i 

Nekreipdami dėmesio f. tokius baisius linkėjimus, vai
kai čiupo iš puodo žalias bulves ir, lyg kokius ska
niausius vaisius, čiauksuodami ėmė graužti. Pamačiusi 
tai, moteriškė ėmė juos spardyti ir vyti lauk. 

— Och, jūs gyvatės! Aš jus visus tuojau kokiais 
nuodaig prišersiu, kad jums pilvai sutrūkinės! Lauk iš 
trobos, kad aš nė kvapo jūsų nejausčiau! — perpy
kusi rėkė moteriškė. 

Tačiau vaikai, vos tik iš trobos išvyti, vėl tuojau 
atsirasdavo ir taikydavos nutverti naują bulvę iš puo
do. Matydami tą kolchozninkų gyvenimo sceną ir slėp
dami savyje nustebimą, kreipėmės į šeimininkaujančią 
moterėlę: 

— Negailėk Tamsta vaikams bulvių. Juk matai, kad 
jie baisiai alkani... 

Kolchozninkės susivėlusi galva atsisuko į mus. 
— O iš kur aš tiems velniams bulvių užteksiu? Jie 

ryja, kaip nepasotinami smakai, tik suspėk jiems duo
ti! Suėsti tikrai suspės! Negana, kad jie iš mano ka
tilo vagia dar neišvirtas bulves, ^negalėdami truputį 
lukterti, kol išvirsiu, bet ir kaimynams išvagia ne tik 
iš puodo, bet ir iš palovių. Negali žmones apsisau
goti nuo tokių sąrančių! O kaimynai vėliau ateina 
skųstis ir koliotis. 

— Gaila, kad aš jų motina, — o kitaip tai visus pa-
kiščiau po akmenimi... Kad nors Viešpats Dievas ma
nęs ir jų pasigailėtų ir mus išmarintų! — kalbėjo 
moterėlė, pagaliau įkūrusi ugnį. Dūmų ir liepsnos mi
šinys vyniojosi apie bulvių puodą, ir dūmai dingo juo
dose lubose prakirstoje skylėje. 

— Ar jau einate? Palaukite, kol bulvės išvirs! Su
valgius vieną kitą, kelionė bus lengvesnė, — matyda
ma mus besireogiančius eiti, prašneko vėl kolchoziūnkė. 

— Labai dėkui! Gai kaip nors iki Smolevičių kojas 
ir nevalgę nuvilksime. Juk Tamsta ir pati tų bulvių 
neturi, geriau savo alkaniems vaikams mūsų dalį su-
šerk, — atsikalbinėjome. 

Padėkoję už nakvynę ir jos svetingumą, išėįome 
lauk. Eidamas pro durų angą, mečiau žvilgsnį į mote
riškę, kuri stovėjo prirūkusiame trobos kampe, žvilgs
niu lydėdama mus; jos įdubę skruostai blizgėjo nuo 
besiveržiančių iš akių ašarų. 

Eidami pro eilę kolchozo bakūžių, žvalgėmės, ar ne
pamatysime mūsų vakarykščio bendrakeleivio, bet jis, 
matyt, buvo jau anksčiau išėjęs. 

Nors pilve žarnos be paliovos burbuliavo ir akys iš 
bado temo, bet pasiryžome, sukrapštę paskutinius jė
gų likučius, šiandie būtinai pasiekti Smolevičius, o ten 
tebūnie, kas lemta, nes kojos visiškai atsisako toliau 
tarnauti. Svirduliuodami į šalis, it girti, koja už kojos 
slinkome pirmyn. 

(Bus daugiau) 

MŪSŲ BENDROVE SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS! 

B** 

• ^ 

* * # 

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BEN
DROVE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO 
VETERANAMS, paskolos būdu, kad padėti Vete
ranams įsigyti naują arba seną namą, s ta ty t i naują 
a rba įremontuoti dabartinį savo namą — be ilgo 
atidėliojimo ir be išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights 
patvarkymus. 

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, 
y r a pilnai potyres ir kvalifikuotas visiems Vetera
nams šiame reikale suteikti patar imus ir patarna
vimą. Pasinaudokite pirma proga! 

£ # # 

VISI VETERANAI VKA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITAJK1MUL 

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCĮATION 
Tel. Calumet 4118 3236 S. Halsted Si Chicago 8, 111. 

JOSEPH M. MOZERIS, Secretary 
» 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Iš Rėmėju Apskritas 
Susirinkimo 

Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų Chicago Aps
krities priešmetinis sus-mas 
įvyko sausio 4 d.. Nors oras 
pasitaikė labai šaltas, bet 
remejų bei atstovių atsilan
kė skaitlingas būrys. Daly
vavo iš: 

1 skyr., Bridgeport, M. 
Melkienė, Matuliokienė. 

2 skyr., Brighton Park, 
E. širvinskienė, S. Jucienė, 
V. Gečienė, M. Navickienė. 

3 skyr., Town of Lake, A. 
Snarskienė. 

4 skyr., West Pullman, at
stovės nebuvo. 

Apskrities atstovės: M. 
Kondrotienė, S. Martinienė, 

nuo Motinos Doyydos ir se-

kienė pakvietė viešnią į sus-1 gija. Ji nusistačius Lietuvos Perskaitę "Draugą", duo-

selių už stambią seimo do- | ta : dvasios vadas prel. M. 
vaną koplyčios fondan, taip'Krušas; A. Snarskienė, pir-
gi dėkojo rėmėjoms bei ge-! mininkė; B. Cicienas ir V. 
radariams už visokeriopą pa j Gečienė, vic e pirm.; J. Pu-
ramą vienuolyno naudai. 

Prie progos seimo atsto-

mą. Rėmėjos ją apdovanojo.: išlaisvinimo reikalams suda-
inAT u u - i ryti nemažiau šimtines. Iki 
1947 m. valdybon išrink-! J 

vasario 16-tos žada fai pa
daryti. 

kitę jį jūsų giminėms, drau
gams ar pažįstamiems. 

Ketvirtdalis milijono ciu-
lerių nieko nereiškia prieš 

vės išdavė raportus įvyku
sio seimo bei papasakojo į-
spūdžius iš Pittsburgh. Kal
bėjo M. Paukštienė, E. Šir 

kelienė, rast.; E. Statkienė, ! v i s o s t a u t o * gyvybę. Tik vi-
ižd.;. E Sirvinskas, S. Jucie- ! s i t u r i m t a i į p r a s t i . Lie-
nė, M Paukštienė, iždo g l o - 1 t u v a t u r i b ū t l a i s v a » 
bejos; M. Kondrotienė, mar
šalka; B. Cicieniene ir A. 
Snarskienė. koresp. 

vinskienė, E. Statkienė, M. | P o s™-™ n a m o savinin-
Kondrotienė. A. Snarskienė. I kai Kondrotai pakvietė rė

mėjas prie vaišių, kur šne
kučiuotas! ir dėkota Kon-Kitas laiškas buvo kvie

timas į Tėvų Marijonų Bend. 
seimą vasario 2 d., Aušros 
Vartų parap. salėj. Išrinkta 
atstovės ir paskirta $5 aukų. 

Plačiai kalbėta apie 1947 
m. darbuotę. Nutarta reng
ti ''bingo" uolios rėmėjos 
bei geradarės M. Navickie
nės name. Išrinkta darbšti 

drotams už tokį priėmimą 
rėmėjų sus-mo. Dalyvė 

Už Laisvą Lietuva 

nepriklausoma. 
Organizacijų atstovų su 

sirinkimai esti kas ketvirta
dienio vakarą, 7:30 valandą 
vakare, parapijos salėj. D. 

Susirinkimai 

B. Lazdauskienė, O. Stanai-' , . .. ," w « „ ^ „ „ : w „ ; ; 
' komisija tam parengimui j 

tienė, M. Paukštienė. E. Stat ' 
kienė, B. Mack. 

Sus-me atstovės patiekė 
savo skyrių darbuotes ra
portus, kurie buvo labai džiu 
ginanti ir vienbalsiai priim
ti. 

Skaitytas padėkos laiškas 

vykdyti. 
Nutarta surengti ir bend

rą išvažiavimą apie liepos 
mėn. Tam tikslui taipgi iš
rinkta komisijon V. Gečie
nė. 

Nutarta, sykį metuose "in 
corpore' dalyvauti šv. Mi
šiose su tam tikrais ženkle
liais bet kurios parap. baž
nyčioj, kur yra rėmėjų sky
riai. Pageidauta, kp,d toji 

Frank Prūsis, sekr. 

Trumpai 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

pasimaišęs, kiekvienas lietu
vis jį be abejojimo būtų me- | dvasinė puota būtų šv. Pran 
tęs mėšlynan ar panaudojęs ciškaus šventėje spalių mėn. 
praktiškesniam reikalui... į S<us-mas džiaugėsi turėda-

O lietuviai turėjo savo m a s viešnią, Anelę Stumbry-
laisvą spaudą, nesilenkian- te, našlaitę, kuri gyvena Ap-
čią nė vienam okupantui. Tai vaizdos kalnely, pa s gera-
tie 16 slaptų laikraščiu, ku- j šias sesutes, bet šventėms da Lietuvių Kareivių Drau 

Lietuvių Kriaučių Lokalas 
269 A. C. W. of A. susirin
kimas įvyks penktadienį,, 
sausio 10 d., 7:30 vai. vak., 

Cicero. Jau atlaikytas Į Ama'gamated centro name, 
antras susirinkimas praeito |333 So. Ashland Ave. Bus 
ketvirtadienio vakare, para- 'įvesdinimas Iekal0 valdybos 
pijos salėj. Nežiūrint sniego f 1947 metams. Valdyba ren-
pūgos ir blogo oro, gan yia patiekti vaišių visiems 
skaitlingai susirinko tėvynai nariams, 
nių, kad pasitarus, kaip sėk
mingiau veikti, kad išvada
vus Lietuvą iš budelių ran
kų. 

Klebonas kun. Ig. Albavi-
čius, kaip ir visados, dide
liu entuziazmu padarė dar
bo pradžią, paklodamas $100 
ir pareikšdamas, jog svetai
nę duosiąs nemokamai šio 
mėnesio 19 dienai, kurioj tu
rėsim "didelį triukšmą". 
Todėl, visi iš anksto rengki-
tės, kaip pavieniai, taip ir 
draugijos. 

Labai gražų pavyzdĮ duo 

"Lithuania'' Philatelic So-
ciety susirinkimas įvyks ket 
virtadienį, sausio 9 d., ly
giai 7:30 vai. vakare, Lib-
rary Basement Clubroom, 
Gage Park Fieldhouse, prie 
55-tos ir S. VVestern Ave. 

Ben. S. o urenąs, sekr. 

A. A. 
JUOZAPAS LAUKIS 

Gyv.: 3241 S. Halsted St. 

Mirė Saus. 7d., 1947m., 7:30 
vai. vak., su a ūkęs senatvės. 

Gimė Lietuvoje. VKilo iš 
Suvalkijos. 

Amerikoje Išgyveno daugiau 
kaip 60 metus. 

Paliko didel iame nuliūdime: 
gimines, draugus ir pažįstamus.i 

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 S. Hals
ted St. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, Sausio 10d., 1947m. IŠ 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Jurgio parapijps 
bažnyčią, kurioje jvyk.« gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į .švento Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstam>us 
dalyvauti šiose laidotuvgse. 

Nul'ūilc: Gimire-i, Draugai ir 
Pažįstami. 

Laidotuvių direktorius: P. J. 
Ridikas, t ei. YARds 1419. 

B. A. L A C H A W I C Z 
Laidotuvių Direktorius 

KOSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. tel. — COMmodore 5765 

rių redaktoriams ir skaity j buvo atvykus i Chicago pas | N i e k š a s g a l i a p g a u t i p a t s 

tojams grėsė koncentracijos i v«i^eju 
stovyklos ir mirtis. Tačiau ProSa mūsų veikėja e. Stat-
jie plito nesulaikomai ir mo
kė lietuvius vienybės ir pa
sipriešinimo okupantams. 

• • • 
Gaila žiūrėti ?. šiandieninę 

užgrobtos Lietuvos spaudą! 
Keturi menki puslapėliai, pil 
ni melo ir propagandos. Sta
lino ar Molotovo kalba, liau
dies "entuziazmas" grūdus 
bolševikiškiems šarančiams 
atiduodant, plano perviršiji-
mas 317 nuošimčių. Ir via-
kas. 

Spauda, kuri yra diktatū
ros įrankis, visuomet mer
di. Ji yra pasmaugta. 

apsijuoksi kitų akyse. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IK ODOS IŠBĖRIMAMS 
Kenčiantieji nuo senų, atdarų 

ir skaudžių žaizdų, Žino kaip sun
ku yra ramiai pabtdėti, ir kaip 
nakties metu negal ima gerai iisi-
miegot . K u o m e t 
žaizdos pradeda 
nležt ir skaudė
ti — užtepkite 
JLEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėj imo tų 
sen i. atdaru ir 
skaudžių žaizdų. 

L I Ū D E S I O V A L A N D O J 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. 3319 Lituonica Ave. 

PROspecl 0099 YARds 1138-1139 
Tiems kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčia, arčiau jūsų namu. 

A . A . 
KAZIMIERAS PETRULIS 

Uyv.: 1>46 VV. 31st Place. 
Mirt- Saus. 7d., 1947m., 6:-

-0 N iii. ryte, sulaukęs G:j ui. 
umziu.ua. 

Gimęs Lietuvoje. K i l 0 iš i'a-
nevėžio apakr.. Btrcunų kui-
įno. Naujau iesčio parapijos. 

Amerikoj išgyveno 35 metus. 
PaJik© nuliūdę: myl imu drau

gė Eleanora Vešotiene ir jos 
še ima; brolį Povilą ir šeimų, 
Grand Kapids, Mich. ir kitas 
gimines. 

Pr iklausė prie Teisybės My
lėtoja, Simano Daukinto ir 
LJet. P i l i e č i ų k l i ū b o o r g a n i 
z a c i j ų . 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phi l l ips koplyčioj . 3307 So. 

Lituaniea Ave. .Laidotuves į-
vyks šu/tad.. Saus. 11d., 8:30 
vai. ryto iš koplyčios j švento 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedu infeo^j pamal
dos už velionio * siela. Po pa
maldų bus nuyd&tas į šv. Ka
zimiero kapines. 

Visi a. a. Kazimiero Petru
lio giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam patkut.nį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. 

Nuliūdę l ieka: £ lea i :ora Ve-
šotiene, Brol is ir Giminės. 

Laid. d irtkt . : Antanas |kl. 
Phillips, tel. YARds 4968. 

Nauja Lietuvos Istorija _ 

THE STORY OF^ 
LITHUANIA 

Parašė 
KUN. TOMAS CHASE (Clžauskas) 

Išleido Strafford House, Inc. 
Ž e m ė l a p i a i , k r o n o l o g t j a , 3UU pus i . 

KAINA; $3.50 

Užsakymus siųskite į — 
D R A U G A S 

2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

Please send me postpaid 
copies of your book T H E STORY OF 
LITHUANIA. Enclosed vou wih 
find * 

Name . 
Address 

i" 

Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašal iu*ačios y-
patybSt suteiks 
J u m s t inkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbds išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žaos-
daa. Vartokite jį lr*l skaudlems 
nudegimams, i ą su ir sutrūkimų 
pr&Salinimui, ir kad pa'engvinti 
Psorlasis n iežėj imą Atvčdina va
dinamą A t h l e t e s Foot degimą ir 
oležij imą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos nudžiūvtmo ir 
sutrūklmo tarp pirštą; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-

LEGULO OINTMENT parsiduo
da po $1.21 ir po $3.50. 

Siuskite jūsų Money Orderį tie-
• lo« i — 

LEGULO, DEPT.—D. 
4847 W. 14th Street 

Cl€£RO 50, ILLINOIS 
Arba atvykite | vaistinę: 
Stem Pharmacy 

4847 W. 14th St, Cicero 50, Iii. 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
DEGTINES 
BRANDfiS 
RUM'O 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

O N A R C H 
L I C U O R 

TORE 
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

JEIGU DAR NETURIT, TAI ĮSIGYKIT 
Vėliausią Anglišką-Lietuvišką 

Lietuvišką-Anglišką 

ŽODYNĄ 
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY 
Kaina . . . . $6.00 

: ^ 

Mokinkites Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu! 

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT 

Kaina •. . • $2.25 
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:— 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, I L L I N O I S 

NAYHA* KANTER 
"Uetuvlžkas 

Žydukas" 

PIRKITE TIESIOG iVUO — 
MR. NELSON 

— Savininko — 

Si. Casimir Monumenf 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sosto ja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4 6 0 5 - 0 7 1 Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2 
4330-34 S. 

Avenue 
Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusiu veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Peikus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas miMtarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOIE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B." 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas! 

N A B 1 A U 

G k l i i g n 

L l l f t m l l 

L * i d a t o v I Q 

D i r e k t o r i ų 

A i a c l f t o l j t i 

A M B C L A N C D 

P f t t f t r i f t O j B H 

d i e i ą l r i i k t l 

Mes T a r i n i 
K o p l y č i a i 

K I l I B I 
M I i • tfc 

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS 
3319 LTTUANICA AVE. 
6845 & VVESTERN AVE. 

Phonee; YARds 1138-39 
PRO. 0099 

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 WEST 23rd PLACE 
10766 S. M1CU1GAN AVE. 

Ehones CANal 2515 
COMmodore 576fi 

PULlman 12711 

L L BUKAUSKAS 
• 

10821 S. MICHIGAN AVE. IeL PULlman 9681 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. L1TDAMCA AVE. Phone lAžtdt, 4»08 

J. UULEVICIUS 
4348 8. CAIJFORNIA AVE, TeL LAF. 8S71 

P. J. RIDIKAS 
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREEI 

Telephone YARds 1419 

L I. ZOLP 
1646 WEST 46th St. Phone YARds 0781 

http://umziu.ua
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Kaizerio sidabras Amerikoje 
Baltimore. — Buvusio Vo-- nuspręs, kam tie dalykai 

kietijos kaizerio sidabras, ] priklauso, jie bus išstatyti 
sveriantis septynias tonas, visuomenei apžiūrėti. Iki šio 
pasiliks Amerikoje kaip ka- laiko jie dar niekur Ameri-
ro gTobis. koje nebuvo rodyti ar foto-

Sidabriniai indai ir vai- grafuoti. 
gymo įrankiai, kurie buvo! Grobis buvo užtiktas vie- * g a t v ę ir> laikydamas viena 
naudojami valstybiniuose po no kaimo namelio rūsyje. nosinę prie veido, pa 
kyliuose ir kurių užtekdavo Tas namelis buvo paverstas 
500 žmonių, buvo atimti iš j dalinio, šaudančio į Anglija 
vokiečių 29-tos divizijos 175] rakietines bombas, vyriau-

Pašovė gatvėje 
Vincent Di Coscola, 35, 

gyv. 901 S. Kedzie a ve., bu
vo pašautas gatvėje ties 
2340 Polk st. Jo užpuolikai 
važiavo automobiliu. Susto
jus automobiliui, vienas li
ko prie vairo, o kitas išlipo 

Į S I ŽINIOS 

pulko karių prie Elbės upės 
,.1945 gegužės 1 

siąja būstine. Iš čia jis buvo 
pargabentas į vieną kaimą 

Tie istoriniai indai ir į-1 netoli Bremeno. Čia indai 
rankiai, naudoti vokiečių I buvo naudojami. Iš kaizerio 
imperatoriškosios šeimos, j indų valgė apie 50 amerikie-
yra supakuoti į 44 dėžes ir čių, jų tarpe keli generolai, 
saugomi kariškos sargybos 
Amerikoje. 

Turint galvoje tų daiktų 
istorinę vertę, jie vertinami 
keliais milijonais dolerių. 
Prieš karą jie buvo išstatyti I 
senuosiuose imperatorių rū-1 
muose Berlyne. 

Kai karo departamentas I K^llIbslIZITiaS P8S MUS 

Kas Girde t J 
Chicago j e • 

RENDCJOfAME G R I N D Ų T | Teisėjas Charles S. Doug-
TRINIMO MASINAS — i I herthy atsidūrė prieš labai 
TIKTAI mm 'sunkią problemą: reikėjo nu-

A-r\ fci^^ bausti žmogų už kanibaliz-
$ Į 5 U ^ f i j ^ T mą, bet Amerikoje nėra to-

I DIEN4. m^wBm\ I kiU istatymų' 
Leonard Levine, 27, taksi 

šoferis, apskundė teismui 
William Harmon, kitą šofe
rį. Mat, susiginčijus jiems, 
pastarasis nukando pirmojo 
ausies gabalą. Ne tik kad 
nukando, bet ir prarijo. 

Teisėjas pradėjo ieškoti 
Įstatymu dėl kanibalizmo, 
bet tokių nerado. Tada jis 
įsakė "žmogėdrą" areštuoti. 

leido į jį porą šūvių. Jis 
kliudytas į kairę krūtinės 
pusę ir ranką. Pusiau be 
sąmonės nugabentas ligoni
nėn. 

Pašovęs užpuolikas įsėdo 
į automobilį, išmetė revol
verį ir skubiai nuvažiavo. 

Jo žmona policijai pa
reiškė, kad ji buvo divor-
suota prieš septynis mėne
sius. Jog buvęs vyras Roc-
co Iaeullo, kai ji antrą kar
tą ištekėjo, keletą kartų 
grasino jai pačiai ir jos vy
rui. 

Policija įsakė suimti Ia
eullo, kuris gal būt tą užpuo
limą įvykdė. Jis jau anks
čiau yra turėjęs reikalų su 
policija. 

Šaudymas catvekary Atleistas mokytojas 
Mihvaakee. — Viena 18 Beckley, W. Va. — Ra-

Mes EMHK> AGENTAI D€I 
BKKJAMTN MOORE MALIAVA 

IR VARNIAI', taipcrl — 
MARTIN SENOITR MALIAVA" 

IR VARNIAŲ. ir — 
KKM-TOira TALSPAR. 

Turime Grmž̂ t P&sirliLkJm* 
lt44m. STKNINfiS FOP1EROS 

Duodame 10% Nuolaidą! 

MARGUETTE 
PAINT & HARDVVARE 

2547 ^ e s t 63rd Street 
Tel.: —- HEMŪock 8262 

įdomi paroda 
Meno Institute, Black-

stone Hali, atidaroma įdomi 
meno paroda. Bus išstatyti 

Reikalavimai kyla 
• Taip vadinamo "portal-to 
portal" mokesčio reikalavi
mai ir Chicagoje kasdien au
ga. Iš viso jau įteikti 86 rei
kalavimai, reikalaujantieji 
apmokėti už praėjusį laiką 
$380,579,450. Reikalaujama 
apmokėti už laiką, sugaištą 
dirbtuvėje pasirengiant dar
bui, ir už laiką, sugaištą 
dirbtuvėje po darbo persi
rengiant, nusiprausiant ir 
tt. Visame krašte tie reika
lavimai jau pasiekė astrono
minę sumą. 

metų mergina buvo pavojin
gai sužeista, o kiti trys as
menys taip pat kliudyti, į-
vykus gatvėkaryje šaudy
mui. 

Gatvėkario motoristas, Ed-
ward Sommers, 52, pareiškė, 
kad mergina, Virginia Sze-
meret, ir vienas vyras įlipo į 
gatvėkarį kartu. Po kiek lai
ko vyras paprašė gatvėkarį 
sustabdyti. Kai sustojo, jis 
išsitraukė revolverį ir palei
do į merginą keturis šūvius. 
Išsigandusi "ir sužeista mer
gina susmuko ant grindų. 
Tada vyras iššoko pro atvi
ras duris iš gatvėkario ir 
dingo. 

Mergina policijai pasakė, 
kad šaudęs vyras yra jos 
dėdė Elmer Henry Pierce, 
37, iš Chicago. Ji po penkių 
valandų mirė. 

leigh apskrities švietimo val
dyba atleido vienos mokyk
los vedėją, kuris, dirbdamas 
mokykloje, kartu dirbo ang
lių kasyklose. 

Erskine Richmond, 40, 
dviejų kambarių mokyklos 
vedėjas, dirbdavo ištisą pa
mainą, 8 valandas, anglių 
kasyklose. Čia jis uždirbda
vo $320 mėnesiui, o iš mo
kyklos gaudavo $178 mėne
siui. Savaime aišku, dirb
damas kasyklose, mokytojo 
pareigų tinkamai neatlikda
vo, todėl turėjo būti atleis
tas. 

Nušautas redaktorius 
Lima, Peru. — Francisco 

Graną Garland, 40, laikraš
čio La Prensa direktorių 
pirmininkas ir vyriausias 
redaktorius, buvo nušautas 
nežinomų asmenų, kurie pa
bėgo automobiliu. 

Jis buvo nušautas išeinant 
iš jo įstaigos. Kliuvo penki 
šūviai. 

Užpuolikai neatpažinti. 
Nužudymo priežastis neži
noma, bet greičiausia politi
nė. 

/mus 

Išgelbėjo ir mirė 
Philadelphia. — Užside

gus namui, Frances Spolar 
spėjo išgelbėti du savo kū
dikius ir išmesti juos pro 
langą į kaimynų rankas, ta
čiau pati motina nebespėjo 
iš gaisro išbėgti ir žuvo ug
nyje. 

Amerikoje patinka 

Mirė žymi lakūnė 
New York. — Helen Ri-

chey, 38, sena lakūnė, buvu
si pilotė Europoje karo me
tu, buvo atrasta mirusi jos 
bute. 

Miss Richey yra pirmoji 
moteris, tapusi transporto 
pilote, ir viena iš pirmųjų 
skraidlymo instruktorių. Ji 
buvo atrasta negyva jos lo
voje, kai draugas, norėda
mas ją aplankyti, negavo 
jokio atsakymo. 

Policija pareiškė, kad ji 
yra mirusi jaų prieš kelias 
dienas, tačiau mirties prie
žasties nenurodė. Paskuti
niu laiku ji buvo prislėgtos 
dvasios ir buvo gydytojo 

Iii 

NORIU PIRKTI U2 CASH — 
• *5 

Namus 
Formas 

Automobilius 

Londono spaudoje prieš 
buvusių karių paveikslai, j kiek laiko buvo pasirodžiu-
Paroda bus atidaryta iki sių žinių, kad britų karo priežiūroj. 
sausio 31 d. nuotakos Amerikoje yra nie-1 -— 

kinamos, su jomis blogai Arachi j Venfl l i iOl 
DUOKIT "DRAUGĄ" DRAUGUI elgia-masi ir jos norinčios i H , " , I H ' v i i y u j v j 

grįžti namo. Užvakar susi- Budapest. Vengrijoj, 
rinkusios 35 karo nuotakos I k u r i d a b a r v r a v i s a *>olševi-
savo mėnesiniam susirinki-' k u okupuota, prasidėjo areš-
mui pareiškė, kad visa t a i ) t a i - Šeštadienį buvo praneš-
yra tik plepalai. Jos sako, t a - k a d areštuoti 55 asme-

i 

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 
Dėl Susitarimo &auk: 
Republic 6051 1 

=3S 

kad Amerikoje joms parinka 
ir su jomis elgiamasi taip 
pat, kaip su kiekvienu ame
rikiečiu. Pareikšta, kad maž-

nys, kurie rengė "fašistinį 
sukilimą". Dabar vėl prane
šama, kad papildomai areš
tuoti 22 asmenys, kurie kal-

daug iš 2,000 karo nuotakų, < t i n a m i ir& n o r § J e . nuversti 

Gražios JŲ algos 
Washingotn. — Iždo de

partamentas praneša, kad 
daugiausia uždirbanti mote
ris Jungtinėse Valstybėse y-
ra Deanna Durbin, Holly-
woodo žvaigždė. Universal 
Pictures 1944 metais jai su
mokėjo $310,728.33. Antroj 
vietoj iš moterų eina Car-
men Miranda, kuri tais pa
čiais metais gavo apie $200,-
000. 

Durbin ir jos vyras, Felix 
Jackson, kartu per tuos me
tus uždirbo $425,603.93. 

Vyrai uždirba dar dau
giau. Thomas J. Watson, 
International Business Ma
chines Corp. prezidentas, 
1944 m. gavo $425,548.94. 

Bet ir jis dar ne pirmasis 
uždarbio sąraše. Leo McCa-
rey, filmų direktorius, 1944 
m. gavo virš $1,000,000. 

Chicagcs didžiausią atly
ginimą gavo Otto S. Law-
renz, Peerless Tool and En-
gineering Co. Jis gavo 
$122,000. 

Gal būtų truputį klaidinga 
sakyti "uždirba".... 

Palengvino eksportą 
VVashington. — Prekybos 

departamento užsienio pre
kybos skyrius praneša, kad 
trokų ir busų padangų ir vi
sų rūšių automobilių kame
rų eksporto kontrolė panai
kinama. 

Gerai pasipelnė 
Hollywood. — Trys plėši

kai užpuolė Mocambo Night 
Club, mėgiamiausią artistų 
klubą, ir pasišlavė sau $16,-
000. Taip pat pagrobė bran
genybių. Klube tuo metu te
buvo keturi jo tarnautojai. 

Aukokite drabužių, avaly
nės, maisto ir kitokių daik
tu lietuviams tremtiniams. 

gyvenančių Chicagoje ir 
apylinkėse, tik 3 paprašė 
Raudonojo Kryžiaus pagel-
bos, kad galėtų grįžti namo. 
Bet tai buvo ne dėl blogo el
gesio su jomis, o tik dėl to, 
kad nutrūko jų meilė. Iš vi
sos Amerikos gi namo į An-
griją tegrįžo 30 nuotakų. 

dabartinę Vengrijos ' 'val
džią" ir sugrąžinti Horthy 
režimą. 

Vengrijos vidaus reikalų 
ministeris, rusų pastatytas, 
yra komunistas Laszlo 
Rajk. 

Žuvo susišaudyme 
Toledo, Ohio. — Detekty-

vasJahn McCarthy ir du su
imtieji buvo mirtinai nušau
ti susišaudyme, kuris įvyko 
pusė bloko nuo policijos 
stoties. Kitas policininkas 
buvo sužeistas. 

Suimtieji buvo gabenam) 
policijos vado būstinėn po to 
kai jie mėgino iškeisti be
vertį čekį. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th S t 

Cl6«ro. I1L 
TTSAB DARBAI GARAJfTOOTAF 

Talaom Tipu ISdlrbysčių 
Vlftoktaa Modelius 

DYKAI AFKAINAVMAS 
Paimam U namq Ir pristatom 

PARDUODAME) NAUJUS 
RADIOS 

Mea tarime Kadijq | ataka Ir 
|nma nereikės laukti dėl jūsų. 
Talpcl Pasirinkimas T«ilauslų 

Musikos Rekordu. 
Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim 

TELEFONTJOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Takarals lkl t:t0 Tai. 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street 

* 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

* • • 
pristatome į namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, bežemis Ir 

statinėmis. 

• * 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas v 
Telefonas PROspect 5951 

^ , 

Johnson Suture 
Didina Fabriką 

225 DARBININKAI DIRBA 
PRIE ĮDOMAUS DARBO 

CLEARING RAJONE 

Johnson Suture Korpora
cija, 5001 W. 67th S t , di-
džiausią išdirbėja chirurgiš-
ko siūlo ir teniso žarnų, ne
seniai užbaigė 5-tus pažan
gos metus Clearing rajone.' 

Šiame moderniškame, oro 
kondicionuotame fabrike jau 
dirba maždaug 225 darbin
inkų ir dabar manoma pra
plėsti išdirbinio galimybes, 
priimant ir antrą šiftą. 

Pergale, kuri įgyta Davis 
Cup teniso turnyre, dalinai 
priklauso nuo Johnson Su
ture darbininkų pagamintų 
pasaulyje geriausių žarnų. 

Vyrams ir moterims dirb
ti dar yra keletą vietų, ku
rios greitu laiku bus pa
skelbta dienraščio "Draugo" Į 
Clasified Skelbimų skyriuje.! 

Planingas Taupymas Visada 
Moka Gerus Dividendus 

SI BENDROVĖ PER 42 METUS SAVO TAUPYTOJAMS IŠMO
KĖJO KIEKVIENĄ SUTAUPYTĄ DOLERI SU GERAIS DIVI
DENDAIS. KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINLAI YRA AP
DRAUSTI IKI $5,000.00 PER FEDERAL SAVINGS AND LOAN 

.INSURANCE KOMPANIJĄ. 
Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite savo bankinę knygutę 

PASKOLOS ANT MORGKIŲ UŽ 4% 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 
2202 W. CERMAK ROAD TEL. CANAL 8887-8999 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President and Manager 
• ... i i. • - •• —i - • . i — - . , — _ . ,,, . I M , i . i . „ „ , , . - ,.. — • « . 

Office hours: Daily 9 A. M.—S P. M.; Thursdays 9 A. M.—7 P. M. Wednesdays 9 A. M.—12 Noon. 

TURTAS VIRŠ $2,900,000—ATSARGOS kapitalas virš $200,000 
>2>i 

X J. Laukis, senas čika-
gietis, vertėjas ir autorius 
daugelio knygų, buvęs arti
mas A. 01s.zewskio (Olšaiis-
ko) knygų leidyklos bendra
darbis vakar mirė Victory 
ligoninėj aprūpintas pasku
tiniais šv. sakramentais. 

X Įsidėmėtinos dienos Chi 
eago lietuviams vasario mek
nes*: vasario 9 — "Draugo' 
didysis koncertas. Vasario 
16 — Lietuvos nepriklauso
mybes paminėjimas. Vasario 
23 — metinis ARD bankie-
tas. 

X T. Baubkiene su dfc*<-
terim Zita, iš Cicero, paten
kintos grįžo iš Floridos, kur 
atostogavo pas savo gimine 
P. ir M. Mockus, savininkus 
gražaus vasarnamio turis
tams, prie kurio taipgi ran
dasi ir vaismedžių sodas. A-
bi atostogininkės saules nu
bučiuotos. 

X B. Javois (Jovaišas) 
jau grįžo namo iš Šv. Kry
žiaus ligoninės ir labai dė
kingas kunigams, seserims 
Mercy Hospital, seserims 
Šv. Kazimiero ir lankyto
jams už nuoširdumą ir kant
rumą. Medikalę rūpestingą 
priežiūrą jis turėjo savo sū
naus dr. A. J. Javois. 

X 'Redakcija gavo laišką 
m?o Vytauto Petruškevi
čiaus, kuris paieško giminių 
— dėdsių Vinco Ciplijausko 
Lelešių, Šmulkščio, Marijos 
Petruškevičaitės ir kitų su
sirašinėjimo tikslu. Rašyti: 
Upper Austria (Ober Ostr-
reich), UNRRA Ried i. j . 
Camp 701, Kasernen Str. 
Vytautas Petruškevičius. 

X B ALF Chicago apskri
tis šiomis dienomis išsiuntė 
i New York rūbų, maisto ir 
kitokiu reikmenų virš 16,000 
svarų svorio. Tais rūbais 
bus aprengta ir maistą ap 
dalinta x nemažai tremtinių 
ir pabėgėlių iš komunistų 
"rojaus". Rūbai renkami ir 
toliau. Visų prašoma aukoti 
ir atvežti adresu 4714 So. 
Paulina St. 

X Felix ir Ona Mačiuliai, 
savininkai užeigos adrese 
1401 So. 49 Ct., šiomis die-

| nomis pirko gražų bungalow 
adresu 2714 S. 59 Ct. Be to, 
šiomis dienomis susilaukė 
kito džiaugsmo — sūnaus, 
kuris bus pakrikštytas Ka
zimiero vardu. Biznieriai Ma 
čiuliai augina ir kitus du 
sūnus, Pilipą ir Danielių, ku
ris lanko aukštesnę mokyklą. 

X Chas. ir Marijona Bell-
Balčiūnai, per 15-ką metų 
sėkmingai vedę valgomųjų 
daiktų bizn,i-kraut^-"» adre
su 5022 West 16 St., šiomis 
dienomis krautuvę pardavė 
penkiems broliams Jagie-
lams: Florian, Ted, Bdward, 
Raymund ir Frederick. Visi 
dar nevedę. Krautuvę dabar 
savaip pertvarko, kad ga
lėtų kostumeriams geriau 
patarnauti. Krautuvėj bus 
ir "Draugo" stotis, tai yra 
kiekvieną dieną galima bus 
gauti "Draugą" atskirais 
numeriais. 


